
  

 
 

  

 

Cílem bude seznámit a přiblížit dětem prostředí školy. Posíláme Vám náměty pro tyto 

činnosti s dětmi. Náměty na činnosti budou rozděleny do jednotlivých dnů v týdnu. Záleží na Vás, kdy 

s dětmi úkoly budete realizovat. 

Pondělí – úvodní pohádka (z knihy „Svět plný sluníček“ autor: Marie Tetourová) 

JAK ŠLY HRAČKY DO ŠKOLY 

Panenka Lálinka plakala. Co říkám – kničela tenkým hláskem až hrůza. I když měla očka menší než 

čočka, padaly jí z nich slzy jako hrách. Hlavičku měla jako makovičku a byla tak malinká, že se vešla 

Lence do dlaní. Jistě jste poznali, že takhle vypadá maličká panenka pro štěstí, která by se ovšem 

měla jen usmívat a dělat lidem dobrou náladu. „ Co je to za pořádek?“ zabručel mrzutě plyšový 

Méďa, když na něho začalo shůry krápat a podíval se nahoru na poličku. Sedí tam panenka Lálinka a 

polštářek pod ní je celý promáčený od slziček. 

„Dopoledne nemá konce – kde je Lenka, Jirka, Zdena?“ Fňuká Lálinka i když dobře ví, že děti jsou ve 

škole a že, až do dalších prázdnin, to jinak nebude. „Chci si hrát, chci běhat venku, pouštět draky, 

chytat Lenku!“ žadoní panenka a očekává, že Méďa něco vymyslí. A skutečně. V jeho chlupaté hlavě 

se honí všelijaké nápady! I medvídkovi se po dětech stýská a sedět celé hodiny s ubrečenou 

panenkou v pokoji není žádná zábava! Co kdyby.. „Jdem za dětmi! Třeba oknem!“ rozhodne se 

najednou. „ I když spadnem nebo zmoknem?“strachuje se opět Lálinka, ale už seskakuje z polštářků 

dolů. Medvídek ji opatrně uloží do kapsy, panenka poslušně zavře očka a oba se vydají do neznáma. 

Školu najdou snadno, vede k ní cesta vyšlapaná samými dětskými botičkami. Ham! Už je spolkla velká 

školní vrata a tiše se za nimi zavřela. Co je tu dlouhých chodeb a dveří! Kde mají hračky hledat své 

kamarády? Míša potichu našlapuje a poslouchá….Za chvíli ho však polije horko a podlomí se mu 

tlapky. Hrůza! Nikomu nepřeji, aby se ocitl na školní chodbě po zvoní. Z každé třídy se ozývá něco 

jiného a dohromad to zní asi takhle: Befeleme peseveze- na třetí, leze, leze po železe – vzápětí brzy 

jazyk ozývá se, krásný vzhled je v celé kráse. V hodině čtení malá Míla málo mele .. Méďa stojí celý 

zkoprnělý. Nad jeho hlavou létají v divném zmatku neznámá slova, číslice, vzorce, básničky a úryvky 

z písniček. Najednou docela blízko zahřmí hlas pana školníka. „Kdo se zapomněl přezout a našlapal 

tady? Až ho chytím, ať se těší! “Míša, s Lálinkou v kapse,se rozplácne na zemi jak dlouhý tak široký. 

Jistě nadešla jeho poslední hodinka! Naštěstí si pan školník jen pomyslí, že medvídka ztratil nějaký 

prvňáček, a dá ho do skleněné vitríny k ostatním nalezeným věcem. Hned o první přestávce Lenka 

Méďu objevila. To bylo shledání! Kde se tu bere, proč je tak umazaný? Jako by ťapal někde v blátě! 

Doma musí hned do vany! „ To jsou teda záhady“ nevěřilo děvčátko Lenka svým očím, když na ně 

z mydlinek najednou vykoukla i maličká panenka pro štěstí… 

Obě hračky vymydlené a osušené fénem, už jsou zase v pořádku. Sedí na své poličce a chuť cestovat 

je docela přešla. Venku se honí mraky a déšť bubnuje do oken. Začala škola. Podzim se hlásí a s ním i 

vítr, padající listí a plískanice. „Kapy kap, kapy kap, kapou kapky na okap. Pohádky se povídají – Lenka 

s Jirkou, ti jich znají!“ pobrukuje si Méďa a pěkně v teple se společně s Lálinkou těší na návrat ze školy 

dětí s novou pohádkou. 

 

 

Přečtěte dětem pohádku, nechte, aby děti při poslechu reagovaly tlesknutím na slovo Méďa. 

(rozvoj pozornosti, porozumění textu) 

Ať děti převypráví samy příběh (rozvoj slovní zásoby, paměti, souvislého vyprávění). 

Brzy budu školákem 



  

  

ÚTERÝ  

 

 

Rozhovor nad obrázky činností ve škole (při popisu obrázků, chtějte po dětech, aby se 

vyjadřovaly ve větách. (Např. Holčička sedí v lavici. Paní učitelka ukazuje na tabuli apod.) 

Děti mají za úkol popsat obrázky a říct, co vše za činnosti ve škole můžeme dělat. 

(rozvoj slovní zásoby, určování sloves) 



  

  



  

  

STŘEDA  

Básnička o škole - můžete říkat a ukazovat s pohybem. Vysvětlíme dětem význam slova pecivál, zda 

děti rozumí všem slovům v básničce. 

Školáci 

Proč bychom se školy báli, 

Nejsme žádní peciváli. 

Máme přece bystrou hlavu 

K učení i pro zábavu. 

– otáčení zápěstím 

- ukazování na hlavu 

- vytleskávání slabik 

- dřep a výpon do stoje 

- vytleskávání slabik 

Přerosteme táty mámy, 

počítejte brzy s námi. 

ČTVRTEK  

Artikulační cvičení – napodobujeme zvuk zvonku ve škole např. cr,crr,drrrrn drrn bim bam , cink cink, 

cililink,cililink dbejte na správné vyslovování. Děti mohou napodobit pohyb zvonu, můžete připojit i 

cvičení k uvolnění ruky a grafomotoriku: „Zvonek se houpe“ (dolní oblouk). Na papíře A4,nebo 

můžete použít i velký arch balicího papíru, dítě kreslí oblouk s uvolněním ruky. 

Můžete si zahrát sluchovou hru „ Kde zvoní zvonek?“ schováte (mobil, kuchyňskou minutku, budík), 

něco, kde bude nastavený zvuk a dítě podle sluchu doma hledá, odkud zvuk vychází. Potom si děti 

můžou zakreslit, kde mobil byl schovaný (procvičování sluchového vnímání, prostorové orientace). 

Nechte, aby vám dítě řeklo, kde byl mobil schovaný – procvičování nad, pod, vedle, před, za, u… 

PÁTEK 

Děti vyjmenují podle pracovního listu školní potřeby a vykreslí ty, které patří do školy. Při 

vyjmenovávání u obrázků mohou děti vytleskávat slabiky u slov, určit první a poslední hlásku ve 

slově. Pracovní list - školní potřeby 

Pro přiblížení školního prostředí můžete dětem pustit pohádku Maxipes Fík ve škole. Odkaz : 

https://www.youtube.com/watch?v=CVqMBcCLu6Q na další stránce si děti vykreslí omalovánku 

https://www.youtube.com/watch?v=CVqMBcCLu6Q
https://www.youtube.com/watch?v=CVqMBcCLu6Q


  

  



  

 


