
 

 

Ako sa pripraviť  

na prvú triedu? 
 

Aké má mať dieťa poznatky? 
 

Základné vedomosti: 
☺ poznať svoje meno, priezvisko, poprípade 

adresu bydliska; 

☺ vymenovať členov rodiny; 

☺ orientovať sa v priestore, vedieť kde je 

„hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“, „vpredu“, 

„vzadu“; 

☺ poznať základné geometrické tvary; 

☺ poznať základné a rozlišovať doplnkové farby; 

☺ spočítať predmety do „päť“; 

☺ vydržať pri činnosti 15-20 minút; 

☺ dokončiť začatú prácu.  

Sociálne návyky: 
Zdvorilé a slušné správanie (vedieť pozdraviť, 

poprosiť, poďakovať), žiť v kolektíve. 

Zručnosť: 
Kresliť ( správne držanie ceruzky), modelovať, 

strihať nožnicami. 

Komunikácia: 
Hovoriť zrozumiteľne, jasne, rozumieť hovorenému 

slovu, chápať slovné pokyny.  

Hygienické návyky: 
samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, 

spláchnuť, vedieť používať vreckovku. 

Samostatnosť: 
samostatne sa obliecť a obuť (pozapínať gombíky 

a zaviazať šnúrky), samostatne sa najesť, vedieť si 

udržať poriadok na svojom mieste. 
 

 

Nezabudnite ! 
         

Poznatky a návyky, ktoré dieťa nadobudne 

v predškolskom veku sú základom pre jeho ďalší rozvoj 

a štúdium.  

Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa 

dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, 

nezabudnite že: 

- fyzickú (telesnú) zrelosť posúdi detský lekár  

- a psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú 

bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia 

pedagogicko – psychologických poradní 
 

Prajeme Vám veľa trpezlivosti a lásky pri pomoci  

v plnení školských povinností Vášho dieťaťa. 

Nemajte obavy, spolu to určite zvládneme! 

 

 

 

 

Čo bude prváčik 

potrebovať? 
 

Zošity: 

 č. 420   3 ks 

 č. 511  (s pomocnou liniatúrou)   5 ks 

 č. 513   3 ks 

 č. 5110  3 ks 

 č. 624   slovníček 

 

 

Peračník: 

plniace pero (nie guľôčkové), strúhadlo, guma, nožnice 

s tupým hrotom, lepidlo (vysúvacie), zastrúhané 

farbičky, ktoré zanechávajú výraznú stopu 

a trojhrannú ceruzku – odporúčame trojhranné 

/Maped, KOH-I-NOR, FABER CASTEL, STABILO/, 

malé pravítko. 

 

Výtvarná výchova:  

výkresy A4 – 20 ks, A3 – 20 ks, farebné papiere, 

temperové farby, vodové farby, ktoré zanechávajú 

výraznú stopu, paleta, štetce: ploché - sada a okrúhle - 

sada, nádoba na vodu (stačí aj odrezaná plastová 

fľaša), voskové pastelky, plášť (ochranný odev), obrus 

na zakrytie lavice, plastelína. Všetko označené menom 

v kartónovej škatuli /boxe/.  

 

Telesná výchova: 

pevná obuv /botasky, tenisky/ (nesmú tlačiť ani sa 

vyzúvať, najlepšie na suchý zips), ponožky, tepláky, 

tričko, švihadlo – všetko vo vrecúšku – označiť menom 

centrofixou.  

 

Hygienické potreby: 

uterák s uškom označený menom, hygienické vreckovky 

100 ks, toaletný papier – 4 kusy, tekuté mydlo. 

 

A samozrejme prezuvky, (ktoré nezanechávajú na 

dlážke čierne čiary) vo vrecúšku. 

 

 

V š e t k o   o z n a č i ť   m e n o m ! 

 

 


