
 

Čo na budúceho prváka čaká 

 

     Začiatok školskej dochádzky a fakt ako sa dieťa dokáže novým podmienkam prispôsobiť    

je akýmsi ukazovateľom pripravenosti dieťaťa na školskú dochádzku. Pre prváčika je nástup  

do školy často veľmi stresujúcou udalosťou. Dostáva sa do neznámeho prostredia a nevie,       

čo môže očakávať. Aj napriek tomu, že sa do školy pripravuje už veľmi dlhú dobu pred prvým 

septembrom a teší sa na školskú tašku a všetky tie vecičky, ktoré mu „museli“ rodičia nakúpiť, 

je predsa len tento deň niečím výnimočný a hlavnú úlohu v ňom hrá on sám.  

     Všetka pozornosť rodiny je venovaná jemu, čo by ho na jednej strane malo tešiť, ale          

pri neustálom pripomínaní, aký dôležitý a významný deň ho čaká, sa malému žiačikovi môžu 

podlomiť kolená. Zmena prostredia, zmena učiteľov, zmena kamarátov a pribúdajúce 

povinnosti, to všetko je pre začínajúceho žiaka príliš veľká záťaž. Dieťa sa musí prispôsobiť 

novým pravidlám, musí sa naučiť veľa nových poznatkov. Malo by byť disciplinovanejšie,     

už nemá toľko času na oddych a relax ako v materskej škole. Práve preto nie všetci prváci       

sú schopní tieto nároky, ktoré sú na nich kladené v prvej triede, zvládať bez problémov. 

Čo na prváka čaká:  

-   vydržať sústredene sedieť 45 minút,  

-  zmena prostredia, pedagógov a vychovávateľov, 

-   dieťa sa musí naučiť byť sebestačné, organizovať si samo čas  

(čas zjesť desiatu cez prestávku, pripraviť si pomôcky a pod.) 

-  nové náročnejšie povinnosti (napríklad písanie domácich úloh), 

-   hodnotenie jeho výkonov, na ktoré nemuselo byť dieťa zvyknuté,  

-  zmena denného režimu (strata času na oddych - poobedný spánok), 

-  strata kamarátov, ktorí nemusia spolu s ním nastúpiť do tej istej základnej školy,  

-  strach z nepoznaného (či sa môže prihlásiť, vzdialiť na toaletu, vysloviť svoj názor, 

posťažovať sa, ak mu bolo ublížené, či zvládne dané úlohy, či si nájde priateľov, aká bude   

pani učiteľka, či sa bude môcť ešte hrať a pod.),  

-  prispôsobenie sa školským pravidlám, systému a požiadavkám (hlásenie sa, čakanie             

na vyvolanie, systém aktívnej pozornosti počas hodiny a čas oddychu počas prestávky a pod.),  

-  zmena sústredenia pozornosti (dieťa musí byť disciplinovanejšie, musí pozornosť sústrediť  

na učiteľa, reagovať na otázky, ktoré sú mu kladené, spoznávať a učiť sa nové poznatky a pod. 


