
Som pripravený do prvej triedy, lebo...

...sa vyznám vo svojom 
okolí, poznám adresu 
svojho bydliska a viem sa 
predstaviť celým menom. 

...sa viem pekne zahrať 
s inými deťmi a správať 
sa k nim priateľsky.

...sa viem sám obliekať, obúvať 
a zaviazať si šnúrky na topánkach.

...som pohybovo zdatný, dokážem stáť  a skákať 
na jednej nohe, behať, či chytať a hádzať  loptu.

...som samostatný a vydržím 
dlhší čas bez rodičov.

...dokážem dodržať dané pokyny a pravidlá, 
viem sa správať slušne i zdvorilo a vzájomne 
spolupracovať.



...už viem, ako mám správne držať v ruke 
ceruzku, farbičky i nožnice a  vystrihnúť 
jednoduchý tvar. Viem nakresliť postavu mojej 
mamičky aj otecka a pekne ju vyfarbiť.

...dokážem plynule vo vetách a bez pomoci rodičov 
rozprávať o svojich zážitkoch a prerozprávať aj 
obsah obľúbenej rozprávky. Viem sa naučiť 
naspamäť viacero básničiek, či zaspievať peknú 
pesničku.

...viem čisto a plynule vyslovovať všetky hlásky, určiť prvú hlásku v 
slove (auto) a trénujem aj vyslovovanie slov samostatne 
po hláskach (a – u – t – o).

...vydržím pracovať a sústrediť 
svoju pozornosť pri jednej 
činnosti minimálne 15 – 20 minút.

...viem určiť počet predmetov, 
povedať číselný rad do 10, 
poznám základné farby aj 
geometrické útvary. Rozumiem 
pojmom hore – dole, vpred –
vzad, vpravo – vľavo.











Zoznam pomôcok do 1. ročníka

Výtvarná výchova:
 Plátené vrecko 
 Vodové farby
 Voskovky (cca 12 ks farieb)
 Fixky (cca 12 ks farieb)
 Tyčinkové lepidlo
 Výkresy A4 (25 ks)
 Sada farebných papierov
 Ploché štetce č. 14 a č. 12
 Pohárik na vodu, zástera, menší obrus

Telesná výchova:
 Plátené vrecko
 Obuv s bielou podrážkou
 Tepláky, tričko, mikina

Iné:
 Prezuvky
 Malý uterák s pútkom a menovkou
 Tekuté mydlo + 1 box hyg. vreckoviek

Peračník:
 Obyčajná ceruzka B (4 ks)
 Biela mäkká guma (1 ks)
 Sada farbičiek (cca 12 ks farieb)
 Nožnice + tyčinkové lepidlo
 Bombičkové pero s pierkom – až od 

novembra

Zošity:
 Veľký čistý zošit č. 460 (1 ks)
 Zošit č. 511 (5 ks)
 Zošit č. 513 (2 ks)
 Slovníček č. 624 (1 ks)


