
Milá maminko, milý tatínku,                                                                  

budete mít prvňáčka!!! 

 
Vaše dítě přichází do 1. třídy plné zvědavosti a chuti poznat, co mu 

přinese jeho první školní rok. Platí, že dítě ve věku 6 – 7 let je nadšený 

objevitel, zajímá ho svět kolem něho, přírodní zákonitosti a se zájmem 

dokáže naslouchat vyprávění o minulosti. Jen my, dospělí, víme, že tímto 

prvním krokem započala cesta za vzděláním a uplyne ještě mnoho let, 

než dítě samo nastoupí do svého prvního zaměstnání. 

Dítě žije ve světě neustálého informačního tlaku (reklamy, televize, 

internet…). Již v 1. roce školní docházky se dítě musí naučit 

rozhodnout, kterou informací se má zabývat a kterou ne. 

Jsme připraveni děti vzdělávat tak, aby se v takovém světě snadněji 

vyznaly, uplatnily a poradily si v životních a studijních situacích. Proto 

se pod našim odborným vedením děti budou učit: 

 

 KOMUNIKOVAT (vhodně vyjadřovat své myšlenky, naslouchat 

druhým, zapojit se do hovoru…) 

 UČIT SE (vyhledávat podnětné informace z učebnic, 

encyklopedií, časopisů, map, plánovat a organizovat si vlastní 

učení…) 

 PRACOVAT A ŽÍT VE SKUPINĚ (spolupracovat s ostatními 

podle společných pravidel, umět je respektovat, upevňovat 

mezilidské vztahy, pomoci nebo o pomoc požádat, být otevřený 

k druhým a vytvářet si nové přátelství…) 

 CÍTIT SVOJI DŮLEŽITOU POZICI PŘI SKUPINOVÉ PRÁCI 

(rozdělovat role ve skupině, mít společnou zodpovědnost za 

splnění úkolu, domlouvat se a spolupracovat mezi sebou…) 

 ŘEŠIT PROBLÉMY (vnímat problémové situace, rozpoznat 

základní problém, objevovat způsob jeho řešení…) 

 VNÍMAT SVÁ PRÁVA A POVINNOSTI VE TŘÍDĚ, VE 

ŠKOLE, VE SPOLEČNOSTI (společně vytvořit pravidla třídy a 

dodržovat je, chovat se zodpovědně v krizových situacích a 

situacích ohrožující život) 



 UMĚT SE PROSADIT (uvědomit si, v čem je úspěšné, co se mu 

daří a co umí „prodat“) 

 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OVŠEM STÁLE ZŮSTÁVÁ NAUČIT DĚTI 

ČÍST, PSÁT A POČÍTAT 

 

Přechod z MATEŘSKÉ ŠKOLY do ZÁKLADNÍ ŠKOLY je jedno 

z nejtěžších období v životě dítěte. Nový prvňáček si zvyká na nové 

pracovní prostředí školy, na tvář i hlas nové paní učitelky, jiné formy 

práce, pravidelnou domácí přípravu. Navazuje nové vztahy se svými 

spolužáky a učí se s nimi spolupracovat, snaží se překonat svoji závislost 

na rodině a úzkost z neznámého prostředí, buduje si sociální postavení 

v novém kolektivu i svůj vztah k učiteli... 

 

Malý školák vnese jiný řád a rytmus i do Vašeho života – pomoc při 

vypracování domácích úkolů, společná příprava aktovky na druhý den, 

vhodné rozložení práce i odpočinku pro dítě i pro vás... 

 

Do nového školního roku Vám proto přejeme hodně trpělivosti, síly vše 

zvládnout, mnoho společně stráveného času s dítětem a velký úsměv 

věnovaný právě jemu.   

 

       

 

         Učitelé ZŠ Lomnice 
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Maminko, tatínku, 

nekráčej přede mnou, 

možná za tebou 

nepůjdu. 

Nekráčej za mnou, 

možná tě nedokážu vést. 

Kráčej vedle mě 

a buď můj přítel!!! 



Desatero pro rodiče 
 

 Veďte k samostatnosti (Je pohodlnější 

vše za dítě řešit. To se vám však 

v budoucnu určitě nevyplatí.) 

 Spolupracujte s učiteli a vedením školy 

 Zajímejte se o život dítěte ve škole 

 Posilujte pozitivní postoj ke škole 

 Převezměte díl zodpovědnosti za vzdělání 

svého dítěte  

 Dbejte, aby dítě nezískalo první poznatky  

o světě pouze prostřednictvím televize a 

počítačů 

 Hrajte si spolu („Hra je pro dítě 

důležitější než jídlo“) 

 Povídejte si  

 Přiměřeně chvalte (Posílíte tím 

sebevědomí, naučíte ho mít rádo samo 

sebe.) 

 Dejte dítěti najevo, že ho máte rádi 
 

 

 


