
CHYSTÁME SE K ZÁPISU, LETOS ZAS BEZ ZÁPISU 

 
Ahoj sluníčka, pomalu se blíží váš zápis/nezápis do velké školy, proto se na něj můžeme 

v tomto týdnu trochu zaměřit. Předškoláčci, kteří s námi ve školce ještě rok na vstup do ZŠ 

počkají, procvičovat samozřejmě také budou, protože procvičování a opakování je přeci 

matka moudrosti  .  

Předškoláčci – schovejte si vypracované pracovní listy a přineste nám je ukázat, až se školka 

zase otevře. Výrobky a vaše různé činnosti nám můžete vyfotit a vložit na FB do alba 

„Korona nás nezastaví, máme rádi vzdělávání (doma)“.  

 

PONDĚLÍ 

 Paměťovka - Víš, jak se jmenuješ celým jménem? V jaké obci/ulici bydlíš? Jaké máte 

číslo domu? A jak se jmenují rodiče?... asi takhle podobně by se tě zeptala paní učitelka 

ve škole při zápisu  Zkus si to nanečisto. 

 Logochvilka - A umíš nějakou básničku? Jestli tě žádná nenapadá, jednu hezkou tu 

máš…. 

 

 

 

 Vizuomotorika  - Najdeš písmenkům správný domeček? Na každou cestičku použij jinou 

barvu. Pokud písmena znáš, zkus je i přečíst. Pokud ne, dospělák ti určitě pomůže.  



 
 

 Grafomotorika – nyní si dej si trochu mouky na tác, nebo do pečícího plechu, a můžeš 

prstem zkusit opsat jednotlivá písmena nebo celé slovo.  



ÚTERÝ 

 Rozvoj logického uvažování - Až budeš chodit do školy, budeš muset znát cestu tam i 

zpět, znáš ji už nyní?   Pokud je škola blízko a dá se tam jít pěšky, popros někoho 

z rodiny, aby s tebou šel ke škole na vycházku a pozoruj dobře, kudy cesta vede. Pokud je 

škola dál, jakým dopravním prostředkem budeš jezdit? Jaké další dopravní prostředky by 

se daly k vaší cestě do školy využít? Vyjmenuj…  

 Vizuomotorika - Děti na obrázku níže potřebují cestu do školy pomoct najít….pomůžeš 

jim? 

 
 

 Sluchové vnímání a prostorová orientace – vyzkoušej si takový malý ,,diktát”. Víš, co 

to slovo vlastně znamená? Paní učitelka diktuje písmena, slova, věty a ty je pak píšeš. 

Ale to se budete učit až ve velké škole. Teď si můžeš zkusit jen takový „školkový 

diktát”, který určitě zvládneš. Popros někoho staršího, kdo ti vždy pozastaví zvuk, abys 



měl dost času každý úkol splnit  . 

https://drive.google.com/drive/folders/1mjfOTeqqDcV3euKz4BnJgWH7ALPZJ1hG 

 

 Pravolevá orientace - Vpravo, nebo vlevo? Poznáš, kterým směrem šipka ukazuje? 

Pomůže ti malá nápověda -  zvedni nad hlavu tu ruku, v které držíš lžíci, když zrovna 

obědváš anebo pastelku, když maluješ… popros dospěláka, ať ti řekne která to je (pravá 

nebo levá) ZAPATUJ SI. Když si nebudeš jistý v určování směru, tato ruka ti napoví. 

Šipky vybarvi. 

 

 
 Vybarvené šipky můžeš vystřihnout a vyrobit si podle nich chodníček skrz Váš dům/byt. 

Popros dospěláka  , ať ti dává otázky typu: Kolikrát se dáš směrem doprava, než dojdeš 

z pokojíčku do kuchyně? Kolikrát se dáš vlevo, než dojdeš z koupelny do obýváku apod..  

https://drive.google.com/drive/folders/1mjfOTeqqDcV3euKz4BnJgWH7ALPZJ1hG


STŘEDA 
 Předmatematické dovednosti - Dneska se můžeš seznámit s jedním krokodýlem 

smíškem. Nenech se vystrašit jeho zuby, to on se jen takhle hodně umí smát. A směje a 

dívá se vždycky na tu stranu, kde je na obrázku více věcí/zvířátek/jídla apod. Pokud je na 

obou stranách stejný počet, dívá se rovně a usmívá jen trošku. 

Vystříhej si nejprve všechny krokodýly zvlášť, poté je přiřazuj do dvojice obrázků, jak je 

to ukázáno na obrázku prasátka se zajíčky.  
 

 

 

 

 

 

 



 Logické uvažování, čerpání ze zkušeností - Víš, jaké všechny věci budeš ve škole 

potřebovat a používat? Zamysli se a vyjmenovávej vše, co tě napadne nebo co jsi třeba 

viděl u sourozenců nebo v nějaké pohádce. A napadla tě také aktovka nebo batoh? Už ji 

máš doma? Zkus ji popsat…barvy, tvary, obrázky…. 

 Pracovní činnosti a jemná motorika – Pokud máš batoh, zkus si ve volné chvíli vyrobit 

aktovku. Nebo obráceně, pokud máš aktovku, vyrob si batoh….nebo si vyrob třeba oboje 

 . Ve fantazii se meze nekladou    …. malá inspirace viz obrázky … 
 

 
 

 



 Poslechová činnost a porozumění textu - Při tvoření si můžeš svou kreativní chvilku 

zpříjemnit písničkou? Třeba touto:  https://www.youtube.com/watch?v=JGwHAPu1X9k 

 Porozumění a reprodukce textu - Po písničce můžeš mamince nebo taťkovi krátce 

převyprávět, o čem se v písničce zpívalo. Čemu jsi nerozuměl, zeptej se, rodiče, ti 

vysvětlí.  

 Optické vnímání – zkus poznat, který stín patří k nakreslené školní tašce, zakroužkuj.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JGwHAPu1X9k


ČTVRTEK 

 Sluchová analýza - Zdraví tě Ema a Tom. Mají tu pro tebe připravenou zajímavou hru. 

Rozstříhej si všechny kartičky s grafickým záznamem na prvním obrázku.  

Krátká slabika = tečka               Dlouhá slabika = čárka. 

Každý obrázek v domečku pak vytleskej a dobře se zaposlouchej,  jestli je slabika krátká 

nebo dlouhá a kolik je ve slově slabik? Poté zkus přiřadit správný grafický záznam. 

Rada - při slabikování krátké slabiky tleskej, při dlouhé ukazuj rukama svislou čáru.  

Tuto hru můžeš doma procvičovat opakovaně.   

 



 



 Procvičování zrakové paměti - Postup je popsán na listu. Snaž se neříkat si symboly při 

zapamatování nahlas, aby se opravdu soustředily pouze tvoje oči a hlava.   

 



 Zrakové vnímání a rozlišování - Poznáš, který obrázek v řadě se liší od ostatních? Najdi 

ho a zakroužkuj.   

 



PÁTEK 

 Jemná motorika, sebeobsluha, manuální zručnost, propojování hemisfér – to vše 

procvičujeme i při vázání tkaničky? Už to umíš?  

Můžeš se s rodiči inspirovat třeba díky metodám popsaným zde: https://blog.eobuv.cz/jak-

naucit-dite-zavazovat-tkanicky-je-to-jednodussi-nez-myslite a pak se s chutí pusť do 

trénování. 

 Motivací ti může být písnička https://www.youtube.com/watch?v=biPlP4yiyQs&t=21s 

 Grafomotorika - Provlékání tkaniček do dírek není nic jednoduchého. Nacvič si to i na 

pracovním listu. Vidíš jak se tkaničky kříží? Zkus si je obtáhnout pomocí rovných čar. 

 

https://blog.eobuv.cz/jak-naucit-dite-zavazovat-tkanicky-je-to-jednodussi-nez-myslite
https://blog.eobuv.cz/jak-naucit-dite-zavazovat-tkanicky-je-to-jednodussi-nez-myslite
https://www.youtube.com/watch?v=biPlP4yiyQs&t=21s


 Zručnost – Po tréninku zavazování tkaniček si jistě troufnete i na výrobu boty s tkaničkou, kterou 

je potřeba na konci také zavázat do kličky/mašličky. Jistě zvládnete i podle obrázku bez bližšího 

návodu   

 

 
 

 

 
 

 Ještě máme malý tip, jak si vyzkoušet různé úkoly jinak, než jen na papíře. 

Když budete chtít, vyzkoušejte tyto stránky: https://skolakov.eu/ 

POZOR – pro předškoláky je přímo uzpůsobeno -po pravé straně je sloupeček s 

rozvržením učiva do tříd. Najeďte do rubriky: 

 ČESKÝ JAZYK 1. TŘÍDA - a tam vyzkoušejte: 

 než začneme číst    

 sluchové vnímání 

 MATEMATIKA 1. TŘÍDA - a tam vyzkoušejte: 

 předmatematické představy 

 

 Následující pracovní listy si můžete vypracovávat, když bude chvilka volného času nebo 

prostě chuť do práce    

 

 

https://skolakov.eu/


 



 



 
 
 



 
 
 
 
 



 


