
Týden: 6. – 9. 4. 2021  Téma: Brzy budu školák 

Ahoj holky, ahoj kluci! 

Jaké byly Velikonoce? Doufáme, že jste si je užili, i když nemohly být se vším 

všudy. Snad si to příští rok vynahradíme.  

Tento týden by vás čekala velká událost, a to zápis do 1. třídy základní školy.      

A jelikož kvůli epidemii nemůže proběhnout, můžete si ho vyzkoušet alespoň 

takto: Budete tu mít téměř přesnou obdobu toho, co by vás čekalo u zápisu. 

Všechno si zkuste tak, jak to jde za sebou dohromady. Rodiče by vám měli jen 

přečíst zadání a nechat vás pracovat samostatně (neradit). Vyčleňte si na to asi 

30 minut. Připraveni? Tak jdeme na to: 

ZÁPIS 

1. Stanoviště: 

Pozdravit, říct celé své jméno (jméno i příjmení), adresu, kde bydlíš (vesnici a 

číslo domu) a kolik je ti roků. Jak se jmenuje maminka a tatínek, kolik máš 

sourozenců a jak se jmenují. Jaké je tvé oblíbené zvířátko a jaká je tvá 

oblíbená hračka. Říct nějakou básničku nebo zazpívat písničku  

(správná výslovnost, paměť) 

2. Stanoviště: 

Povídání o obrázku. Co všechno je na obrázku a co je na obrázku špatně  

(slovní zásoba, rozumová zralost) 

 



3. Stanoviště: 

Prolézání látkovým tunelem. Postavit z kostek komín. (hrubá motorika) 

Doma si můžete podlézt třeba pod dvěma židlemi za sebou 

4. Stanoviště: 

Nejprve do rámečku níže nakreslit postavu muže (tatínka).  

Po nakreslení rozhovor o tom, co všechno postava má obsahovat (hlavu, krk, 

tělo, ruce a nohy – dvojitou čarou ne pouze jednoduchou, vlasy, oči, pusu, nos, 

všechny prsty na rukou a boty, případně uši a obočí)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přepis tvarů přesně podle předlohy (lateralita, jemná motorika): 

1. a 2. řádek – pokračovat ve střídání tvarů 

3. řádek – dokreslit židličky tak, aby byly všechny jako ta první 

4. a 5. řádek – přepis(nápodoba) psaného a tiskacího písma 

6. řádek – přepis teček tak, aby počet i seskupení bylo shodné 

 

 



5. Stanoviště: 

Poznat všechny barvy a geometrické tvary na obrázku, určit, který je první, 

třetí, poslední (rozumová zralost) 

 

 

6. Stanoviště: 

Pojmenování toho, co je na obrázcích a jak všem říkáme dohromady 

(nadřazené pojmy) 



 

7. Stanoviště: 

Napočítat aspoň do 10. Určit, kolik je jednotlivých obrázků a přesně tolik 

vybarvit koleček. Určit, kde je více, kde méně a kolik bychom museli přidat 

nebo ubrat, aby jich bylo stejně. (početní představy) 

 

 

 



8. Stanoviště: 

Zkusit napsat své jméno: 

 Najít písmenka ze svého jména (jen jednou) a zakroužkovat je. (zrakové 

vnímání, paměť) 
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A hotovo. Takhle podobně by probíhal opravdový zápis ve škole. To, co se vám 

úplně nepovedlo, máte možnost ještě natrénovat… 

Celý tento týden bychom si ve školce hráli na školu. Tak to zkuste i doma. 

Z následujících pracovních listů si můžete vytvořit jakoby sešit (stačí spojit 

kancelářskou sponkou či secvaknout koněm), ve kterém každý den splníte 

alespoň dva úkoly.  

• Ale nejprve se naučíme novou písničku, kterou jsme pro vás nahráli na 

následujícím odkazu: 

https://youtu.be/-Rh8-EHN6Qw 

 

https://youtu.be/-Rh8-EHN6Qw


 



 



 



Do levých prázdných políček dokreslete obrázky vždy o jeden méně a do 



pravých prázdných políček o jeden více než uprostřed.  

Nejprve si cestu projeďte prstem a až potom tužkou nebo pastelkou 

 

 



 

V obrázku jsou ukryté čtyři číslice, objevíte je tehdy, když vybarvíte políčka 

podle nápovědy dole: 



Když správně vybarvíte (jednou barvou) políčka s čísly tak, jak je uvedeno dole, 

ukáže se vám pěkný obrázek:

 



Tady si vyzkoušejte různé typy čar, které budete potřebovat pro budoucí psaní: 

 



• A tady máte ještě básničky, ze kterých si můžete vybrat a naučit se: 

 

 

• A ještě nějaké náměty na tvoření: 

AKTOVKA Z PAPÍROVÉHO SÁČKU 

Co budeme potřebovat: papírový sáček, barevný nebo bílý papír, lepidlo, fixy, 

pastelky 

POSTUP: 

1. Připravíme si papírový sáček a papír, který nalepíme na zadní stranu a rovnou 

z něho uděláme klopu aktovky.  

2. Nalepený papír obstřihneme tam, kde nám přečnívá a vytvarujeme klopu. 

 



3. Z dalšího papíru si připravíme přední kapsu aktovky a zapínání. Vystřihneme a 

dozdobíme fixou nebo pastelkami. Poté nalepíme na aktovku. 

 

4. Teď si nachystáme popruhy k aktovce. Ustřihneme pruhy papíru a nalepíme na 

záda aktovky vždy jen za konce. A nezapomeneme udělat i ucho na pověšení. 

             

 



AKTOVKA Z LEPENKY – KARTONU 

Co budeme potřebovat: karton, nůžky, lepidlo, barevný nebo bílý papír, fixy, 

pastelky, barvy 

POSTUP: 

1. Vezmeme si karton a ustřihneme pruh na šíři aktovky. Pruh poskládáme tak, 

aby nám vznikly tři díly – dva díly stejné, jeden kratší (klopa aktovky). 

2. Z barevného nebo bílého papíru si vystřihneme přezky, ucho a popř. malou 

kapsu. Tyto díly dozdobíme nebo domalujeme fixou či pastelkami. Přilepíme na 

aktovku. 

3. Aktovku si můžeme dozdobit vystřiženými obrázky nebo jen domalujeme. 

  

 

Takovou aktovku můžeme vyrobit i z jiného, třeba barevného nebo bílého papíru. 

Stejně tak můžeme naši aktovku dozdobit čímkoliv, co se nám líbí: 

- vystřiženými geometrickými tvary (kruhy, obdélníky, čtverci a 

trojúhelníky) 

- třpytkami, stužkami, knoflíky… 

- vystřiženými písmenky z časopisů 



• Nemohou chybět ani omalovánky: 

 

 



 

 

Zdroje: www.pinterest.com, www.muzikaveskole.cz, Nomiland: Písanka předškoláka, Löffel,J.: Veselé hry s obrázky a čísly, 

Svojtka: Kreslím a učím se  

http://www.pinterest.com/
http://www.muzikaveskole.cz/

