
Ahoj děti, moc Vás zdravíme ze školky… 

Doufáme, že jste si hezky užily VELIKONOCE. Moc se těšíme, až se uvidíme a budeme si 

hrát a tvořit ve školce. Zatím to bohužel nejde. Kdybychom tu ale byli, chystali bychom se 

k zápisu do školy. Letošní rok budou zápisy probíhat bez dětí, což je velká škoda, protože jste 

šikulky a určitě by jste to zvládly. Posíláme Vám aspoň takový vzor, co by jste měly už umět. 

Zkuste si doma o tom popovídat, co Vám jde a nejde. Ve školce bychom si ještě všechno 

opakovali a zkoušeli, přes počítač je to takové těžké. 

Co by měl znát a umět předškolák k zápisu:  

1. Své jméno a příjmení  

2. Svůj věk 

3. Adresu svého bydliště  

4. Jména rodičů  

5. Zaměstnání rodičů  

6. Základní barvy, doplňkové barvy a odstíny 

7. Geometrické tvary  

8. Počítat do deseti 

9. Poznat a vyprávět krátkou pohádku  

10. Přednést básničku 

11. Zazpívat písničku 

12. Držet správně tužku – špetkový úchop 

13. Nakreslit postavu s detaily / prsty, uši, oči, řasy …/ 

14. Přepsat slovo podle vzoru  

15. Názvy – zvířat, ovoce, zeleniny, dopravních prostředků, druhy práce a činností 

16. Vnímat hlásku ve slově 

17. Rozložit slovo na slabiky, určit počet slabik 

18. Pojmy: velikost – malý, větší, největší, stejný, méně, více časové – včera, dnes, zítra, ráno, 

poledne, večer, den, noc prostorové – blízko, daleko, na, pod, mezi, vedle, nahoře, vlevo, 

vpravo 

19. Roční období, předměty denní potřeby, části lidského těla  

20. Dbát na správné vyjadřování, mluvit celými větami gramaticky správně. Mluvit nahlas a 

zřetelně. Jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně – navštívit logopeda 

21. Reagovat na pokyny dospělého /učitelky/ 

22. Samostatné oblékání, svlékání  



23. Samostatné obouvání, zouvání, zavazování tkaniček  

24. Samostatné stolování, používání příboru  

25. Hygiena: umět se umýt, používat WC, umět používat kapesník  

26. Umět požádat, poděkovat, poprosit 

 

Musíme říct, že většinu věcí znáte a zvládáte všichni. Můžete si zkusit doma všechno 

trénovat.  

Úkol.č.1 

Než přijdete do školky, určitě se naučte svoji adresu. Zeptáme se Vás. 

Úkol.č.2. 

Určitě už víte, do které Základní školy budete chodit. Zkuste si společně s rodiči vyzkoušet 

trasu ke škole, tak, aby jste Vy vedly rodiče. Je to taková příprava na to, až půjdete do školy 

úplně sami. Dávejte po cestě dobrý pozor, maminku nebo tatínka správně převeďte přes 

přechod, pokud po cestě nějaký máte. Nic se nebojte, je to jen zkušební cesta – maminka na 

Vás dává pozor. Pokud po cestě potkáte dospělé lidi, nezapomeňte hezky pozdravit. 

Úkol.č.3 

Až budete stát  u školy, dobře si ji prohlédněte, jak vypadá. Vaším úkolem je nám školu 

nakreslit na papír nebo budeme rádi, když nám ji i vyrobíte. Můžete použit různé krabičky – 

od mléka, čaje atd. Pokud doma máte barevný papír, můžete krabici obalit papírem, použít 

lepidlo a přilepit. Pak už jen chybí domalovat okna, dveře. Určitě je škola má. Záleží na Vás, 

jaký způsob zvolíte. 

Úkol.č.4 

V příloze Ti posíláme abecedu – už ji určitě máš doma z některé minulé distanční výuky, ale 

můžeš použít novou. Tvým úkolem je vystřihnout a nalepit na papír pouze TA písmenka, 

která znáš a umíš je pojmenovat. 

Úkol č.5 

Předškolák by měl umět geometrické tvary, ve školce to každou chvíli zkoušíme. Máme pro 

tebe speciální úkol – nakresli nám obrázek, na kterém bude nakreslena: 

2x nějaká věc, která má tvar kruhu 

1x věc ve tvaru čtverce 

2x věc ve tvaru trojúhelníku  

(nápověda – kruh je třeba sluníčko) 

 

 



V příloze Ti posíláme pár pracovních listů k vyplnění. Pokud se školka neotevře, ozveme se 

zase za týden, kdy budeme v zápise – co byl měl umět předškolák pokračovat. 

Posíláme básničku , kterou jsme pro Vás měli nachystanou k zápisu. Dokážeš se ji naučit? 

 

Abeceda 

Abeceda to nic není,                     Z písmenek se složí slovo, 

kdo by se jí děti bál?                    z vět se složí celý svět. 

Já vás vezmu do učení:                Ten kdo umí abecedu, 

Á,bé,cé,dé a tak dál.                     bude všemu rozumět. 

 

 

 

 

 

 



 



 

Spočítej geometrické tvary a počet zapiš na řádek. 



 

 



 

 

Pokračuj v řadě… 



 

 

Zakroužkuj písmeno A,E 

 



 

Vybarvi dle vzoru, říkej správně jakým směrem ukazuje šipka. 

 

 



 

 

 

Pečlivě vybarvi obrázek. 



 

Překresli obrázek na druhou stranu 



Poznámka: 

Vzdělávací cíle u dětí 

• osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní 

• rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální -

výtvarné, hudební, pohybové, dramatické… 

• osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci – abeceda, 

čísla 

• rozvoj zájmu o učení 

                             

                                                            

                       


