
Těšeníse i nervozita,
&o jswux roápf;sy
Pekelné soustředění na straně dětí a velká
nervozita na straně rodičů. Je to vlastně jejich

první opravdová velká ,,zkouška", a jde o hodně.
Jak ji nezkazit a projít co nejlépe? Jak zvládnout
zápis do prvnítřídy?

|Jákladrtl školy v haze 6
" { .zaplnj]y v únoru stovky
,1 jp,'áosr.óIrá]<u 

a i v Zák-lad-
ní škole Pod Marjrínkou se stří-
dá jedno dttě za druh;fon. Jsou
natěšené, pňpravené' ďe taky
trochu newózrÍ. Vědí zhruba,
co je čeká a taky si uvědomují,
že to není hra' ,,Roďče jsou
možtáještě o něco neklidněj-
ší, " míní řeďitelka školy Marce-
IaZavadl]ová.

Dítě s mámou a taLou sjce
po celou dobu zápisu zttstává
v jedné místnosti, ďe testem
procltází samo. Ne snad, Že
by se ve škole bďi' Žo budou
tatínek s mamirrkou potom-
kovi, kteni si zrorma ne a ne
vzpomenout, tqjně napovídat.
Roďče mají ďe tohle odpoied-
ne jiný úkol. Posedávají u ved-
lejšíLio stolu al'yptňqjí nutnou
dokumentaci' Hlavu ďe stejně
kaŽdou chvfli otáčejí směrem
ke svému budoucímu školá-
kovi. ,'Rodič alespoň nemůŽe
r'nervózřlovat dítě' kdyŽ vidí'
Že Se mu něco nedaří," popisu-
je Marcela Zavadilová.

A dítě u tesťu ško]ní zrďosti
jednoduše dokazuje' Že vstou-
pit mezi školaky zvládne. Test
je pečJivě pňpravený škola na
něm spolupracovďa s odbor-
níry, tŤeba i s psycholoŽkou.
Nejde v něm ďe o to, aby před-
školáci napočítďi do sta nebo

plynně pŤečetli ukázku z }oei-

hxr To všechno se přece teprve
naučí. Prokázat zrďost musí
třeba tím' že si umi z av áz atb o-
ty, napočítat do pěti, tozeznaji
barqz nebo rozJiší pravou a le-
vou stranu. A dělají to pečlivě.
Chlapeček, ktery je ztoynana
řadě, ,,fasuje" od pani učilelky
botu' a i kdyŽ tkaničku jistě už
zav azoy aI nespočetnělcát, pI-

ní úko] soustředěně a pečLivě'
Ale jak ďouho dětom tohle

nadŠení ze školy wdrži? ',Dodevítky to bohužel u všech
nerú' Já letos učím angličtinu
u druháč]<u a ti ještě nadšení
jsou," popisuj e Marcela Zava-
dilová s tÍm, že zápistadymatrí
teprve počtrnté' Ještě před pár
lety byla totiž tah]e základrÍ
škola ýběrová se zaměřením
na jazyfu a déti sem pňcháze-
ly až z druhých tříd běžných
základních škol.

,,občas samozřejmě přijde
dítě, na kterémje vidět, Že se
mu do školy zase až tak moc
nechce. To se na něj potom za-
měří paní učitelky, snaží se ho
rozmluvit, ptají se, proč se ne_
těší. Ale takoqfch dětí je malo
a nic to neznamená,v záÍíuž
může b}tvšechno jinak. občas
se to stává dětem, které ma-
jí doma staršflro sourozence
a uŽ viďí tu reďitu se školou
spojenou. Vidí ranní vstává_
ní či úkoly," myslí si Marcela
Zavadl]ová a i když nechce ni-
komu nadrŽovat, zkušenosti
ukazují, Že o něco šikor.nější
býwají u zápisu holčičk5r Kluci
jim to wátí později' 

''Ne, 
že by

byly ch;ďejšÍ, ďe určité jsou
pečlivější a možná prrlbojněj-
ší," doplňuje učitelka Helena
Poláková.

A jací vlastně jsou budoucí
prvňáčci? Pořád stejní' jako ti

i *.J: rl

x Součástí testu školni
zraIosti je například
i zkouška, zda si budoucí
školáci dovedou zavázat
tkaničku na botě

před nimi. ,,Jsou to děti, jsou
midavé a hravé. Nejvíc stejně
vždy zá}eži na tom, jak se jim
věnují doma," popisr{e Helena
Po]áková.

A jejich největší nešvar?
Špatně dtži tužkul A tentrle
zlozlryk se velmi špatně odna-
učuje. ,,Rodiče musí dítě opra-
vovat pň mďování hned odma-
lička, donekonočna mu wacet
tužku na správrré místo," radí
učitelka Barbora Kotvová.

Je po zápisu' Do ško]rríchla-
vic tady v září zasedne pětase-
dmdesát nováčků, několik de-
sítek budou muset odmítnout.
Na děti čekajívelké změny.Ze
Školi'Tz, kde si celé dny jen hrá-
ly a vzdělávďy se zábavnou
formou, je čekaií povicnosti
a Ťád. ,,Z hravého dítěte je
škoiák se vŠím všudy. Sice
velmi brzy bude umět číst,
psát a počítat, ale musí pInit
své úkoly' musí se učit a rá'
no si přivstat. Když nepňšel
do školky, o nic nešlo. Když
nepřijde do školy, musí ho ro-
diče om]uvit a navíc mu utíká
probraná látka," upozorňuje
Ma.rcela Zavadl]'ová. &
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