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Základná škola Kráľovský Chlmec

Do školy sa tešíme, 
radi do nej chodíme.
Veľmi veľké  učenie, 
to je pre nás mučenie.

Cez prestávky voľno máme,
vtipy často rozprávame.

Vymýšľame jednu radosť,
učitelia majú nás dosť. 



2 3Stonožka Stonožka

Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme...
MILÉ STRETNUTIE S BUDÚCIMI PRVÁKMI

Dňa 30. marca mali budúci prváci 
možnosť navštíviť svoju budúcu 
školu. Trochu nesmelo, ale dobre 
naladení vstúpili do priestorov te-
locvične, kde ich čakala netradičná 
hodina telesnej výchovy.  Detí aj ro-
dičov privítalo vedenie školy. Naša 
trieda II. B je zapojená do projektu: 

Športová akadémia Mateja Tótha. 
Tento projekt skúšobne navýši ešte 
jednu hodinu telesnej výchovy a po-
mocou trénerky PaedDr. Gabriely 
Királyovej poskytuje žiakom moti-
váciu a pozitívny vzťah k pohybu. 

Ale hlavne pomocou nových metód 
a foriem učí žiakov, aby športova-
li hravo. To všetko sme ukázali aj 
našim budúcim prvákom. Pre deti 
boli pripravené stanovištia, pričom 
na každom stanovišti ich čakala ne-
jaká aktivita, napr.: prekonávanie 
prekážok preliezaním alebo skáka-
ním, chôdza po lane, kotúľanie lop-
tou a iné zaujímavé cviky. Na kaž-
dom stanovišti boli učiteľmi práve 
žiaci II. B triedy. Budúci prváčiko-

Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme...
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via úspešne a veľmi šikovne spl-
nili všetky cviky a úlohy. Dobre si 
zacvičili a svojich malých učiteľov 
aj pozorne počúvali. Odmenou im 
bola vlastnoručne vyrobená medai-
la, ktorú spoločne s pani učiteľka-
mi a vychovávateľkami vytvorili. 
Okrem toho dostali aj občerstvenie. 
Učitelia aj rodičia boli hrdí na svoje 
deti. Ďakujeme im za milú návšte-
vu a tešíme sa na ďalšie stretnutie 
na Slávnostnom zápise do prvého 
ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 12. 
4. 2022.

Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme... Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme...
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Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme...
SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Posledný deň pred veľkonočnými 
prázdninami (12.4.2022) sa v na-
šej škole konal Slávnostný zápis 
detí do 1. ročníka pre školský rok 
2022/2023. Všetky deti boli už pri 
vstupe do nových priestorov školy 
plné očakávania, lebo práve zápis je 
prvým krokom k tomu, aby sa stali 
naozajstnými žiakmi. 
Po privítaní detí a ich rodičov riadi-
teľom školy nasledoval program, v 
ktorom im naši prváčikovia zábav-
nou formou predstavili čísla i pís-
menká. Najstarší žiaci prvého stupňa 
ho obohatili aj veselou pesničkou o 
škole. Počas zápisu pani učiteľky preverili 

hravou formou znalosti každého die-
ťaťa. Deti kreslili, písali, počítali a 
preukazovali svoje schopnosti, ktoré 
nadobudli doma a v materskej škole.
Budúci prváci predviedli svoju ši-
kovnosť a dôvtip. A preto sa už odte-
raz tešíme na chvíľu, keď si zasadnú 
do školských lavíc a spoločne sa na-
učíme písmenká a číslice. 
Na pamiatku na tento významný deň 

Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme...
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a za všetku snahu dostali všetci pa-
mätný list, prvú knihu a nechýbala 
ani sladká odmena
Budúcim prvákom prajeme úspešný 
štart do života „veľkého školáka“, 

aby svojimi výsledkami robili ra-
dosť sebe aj svojim rodičom. 
Všetkým rodičom, ktorí sa rozhodili 
zveriť vzdelávanie svojich ratolestí 
do rúk našich pedagógov ďakujeme 

za prejavenú dôveru a veríme, že so 
svojím rozhodnutím budú spokojní, 
pretože našou prioritou je to, aby sa 
žiaci cítili príjemne, boli spokojní a 
do školy chodili s úsmevom.

Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme... Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme...



10 11Stonožka Stonožka

Nástup dieťaťa do základnej školy 
je veľmi dôležitým medzníkom v 
živote celej rodiny. Rodine sa radi-
kálne mení zabehaný životný štýl, 
ale aj denný režim. Dieťa opúšťa 
svet hier a každodennej bezstarost-
nosti. Rodina sa pomaličky prispô-
sobuje prvákovi a jeho novému 
dennému režimu. Celý proces sa 
začína dôležitou udalosťou, zápi-
som do 1. ročníka. Zápis sa reali-
zuje v období 6. resp. 7. roku die-
ťaťa. Veľmi dôležité je, aby dieťa 
bolo na školu pripravené, teda zre-
lé. Nie jeden rodič si kladie otázku, 
či je jeho dieťa zrelé a pripravené 
na vstup do školy a taktiež aj pre 
život v nej. Aké kritériá majú spĺ-
ňať prváci, aby úspešne zvládli 
požiadavky školy? Na úspešné a 
bezproblémové zvládnutie náro-
kov v škole a súčasne novej roly 
žiaka musí dieťa spĺňať isté pred-
poklady. Problémy, zlyhanie, níz-
ke sebavedomie hneď na začiatku 
školskej dochádzky môže dieťa 
vážne ohroziť, preto je potrebné, 
aby dieťa vstupovalo do školy zre-
lé a pripravené zvládať požiadav-
ky, ktoré život v škole prináša. 
Pojmy školská zrelosť a pripra-
venosť sa v istej miere odlišujú. 
Školská zrelosť súvisí so zrelosťou 
centrálnej nervovej sústavy dieťa-
ťa a prejavuje sa odolnosťou voči 
záťaži, schopnosťou sústrediť sa 
a emočnou stabilitou. Školská pri-
pravenosť zahŕňa oproti biologic-
kému zreniu skôr úroveň prípravy 
z hľadiska schopností, vplyvu pro-
stredia a výchovy. 
Medzi hlavné požiadavky zrelosti 

Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu Kedy uvažovať o vyšetrení školskej pripravenosti a obrátiť sa na odborníka ?

Vtedy, keď dieťa:
• je veľmi živé, hravé, nevydrží 
dlhšie pri jednej činnosti, dá sa 
ľahko odpútať vonkajšími pod-
netmi;
• …nerado kreslí, nedrží správ-
ne ceruzku, alebo ju striedavo 
drží v pravej a ľavej  ruke, nie je 
dosť zručné;
• má ťažkosti s výslovnosťou, 
málo rozvinutú reč, ak je bojaz-
livé, odmieta kontakt s druhými 
a v cudzom prostredí reaguje 
plačom;
• je síce rozumovo zrelé a celko-
vo vyspelé, ale v rodinnom pro-
stredí sa odohrávajú veľké zme-
ny (napr. rodičia sa rozvádzajú), 
alebo akútne neistoty;
• trpí na opakované a časté cho-
roby (napr. opakované zápaly 
horných dýchacích ciest, záchva-

Tešíme sa na vás!

a pripravenosti žiaka na nástup do 
školy sú:
• Dieťa správne vyslovuje všetky 
hlásky. 
• Vyjadruje sa vo vetách. 
• Dokáže prerozprávať obsah 
rozprávky, zážitku.
• Dieťa sa dobre vyzná v najbliž-
šom okolí svojho bydliska. 
• Pozná svoje meno, adresu, vek.
• Dieťa má dostatočnú koncen-
tráciu pozornosti,  pri riadenej 
činnosti vydrží. 
• Pamätá si inštrukcie. 
• Schopnosť ovládať svoje city 
• Dokáže potlačiť impulzívne re-
akcie.
• Je odolné voči záťaži vyplýva-
júcej zo školskej záťaže – schop-
nosť vyrovnať sa s pocitmi stra-
chu, trémy, prípadného neúspe-
chu. 
• Príkazom a pokynom dospe-
lých sa podriaďuje. Uvedomuje 
si, čo smie a nesmie.
• Dokáže vydržať dlhšiu dobu 
bez rodičov, je schopné sa za-
členiť do kolektívu, prítomná je 
schopnosť prevziať rolu žiaka. 
• Disponuje všeobecnými ve-
domosťami – pozná farby, geo-
metrické tvary, zvieratká...Vie 
vymenovať číselný rad do 10.    
• Spoľahlivo určuje vzťahy me-
nej-viac, rovnako.
• Správne drží ceruzku 
• Venuje sa kresebným činnos-
tiam. 
• Kreslí iba jednou rukou.
• Kresba postavy má všetky pod-
statné znaky. 
• Vie obkresliť jednoduchú pred-

lohu. 
• Dieťa pozná prvé, posledné 
písmeno v slove, rozloží slovo na 
slabiky prípadne na hlásky. 
• Samostatnosť v sebaobsluž-
ných činnostiach. 

tové ochorenia a pod.);
• nie je samostatné v sebaob-
sluhe;
• nechodilo (alebo veľmi málo 
chodilo) do materskej školy a 
hrozí, že si bude ťažko zvykať 
na systém povinností, na kolek-
tív detí a na požiadavky učiteľa.

V rámci komplexného odborné-
ho vyšetrenia psychológ zistí a 
pomôže rodičom orientovať sa, v 
ktorých oblastiach je potrebné die-
ťaťu venovať zvýšenú pozornosť a 
ako ho treba pripravovať a stimu-
lovať v konkrétnych zručnostiach 
a mentálnych schopnostiach.

Príprava na školu je proces dlhý 
a cieľavedomý. Veľmi dôležitá je 
úloha rodiny  pri príprave dieťaťa 
na školu. Ak má dieťa dobré vzťa-

hy v rodine, potom je schopné vy-
tvoriť si aj dobré vzťahy s roves-
níkmi a učiteľmi. Do školy potom 
vstupuje s predpokladmi, že sa 
úspešne adaptuje na nové prostre-
die a zvládne všetky prekážky.
                                                                                                                     
Spracovala: Mgr. Judita Daková

Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme... Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme...
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