
Dopis 

budoucím 

prvňáčkům
Aneb jak páťáci vzpomínají



Dopisy vznikly v režimu 

domácího vyučování

Milý předškoláku, 

tvůj zápis bude bohužel v současné situaci jiný než můj. 
Pamatuji si, jako by to bylo včera, kdy jsem vstoupila 
poprvé do školy. Nejdříve jsem musela nakreslit svoji 
rodinu, bylo tam hodně milých lidí, kteří se na mě 
usmívali. Pak jsem ještě musela zavázat tkaničku, 
rozpoznat tvary, spočítat kostky atd. Nic těžkého, ale ty 
to budeš mít asi jinak. Na tvůj zápis půjdou tvoji rodiče. 
Nemyslím to tak, že budou počítat kostičky za tebe, ale 
asi něco vyplní a tak. Ale nemusíš se ničeho bát, určitě 
to rodiče zařídí dobře a ty se 1. září budeš těšit do lavic 
za novými kamarády. Držím palce určitě to zvládneš! 

žákyně 5.A Justýna 



Milý předškoláčku,
tvůj zápis je trošku jiný.
Jiný bude v tom, že tě budou přihlašovat rodiče a nebudeš moci do 
školy. Ale vůbec se toho neboj. Když jsem já šla do první třídy, měla 
jsem strach. První den ve škole je vždycky takový. Ale druhý den se mi 
strašně líbil. Všichni jsme se seznámili a našli nové kamarády. Paní 
učitelka na nás byla tak strašně hodná, že jsem si jí oblíbila na celý 
život. Hlavně jsem se těšila, až budu umět psát a číst. Občas se mi 
stalo, že se mi nechtělo do školy, ale potom jsem si řekla, že uvidím 
kamarády a hned jsem se těšila. Můj zápis byl strašně fajn. Zavazovala 
jsem tkaničku, říkala básničku a tak dále. Prožívala jsem ho jako 
zábavu a legraci. Při zápisu se mnou byli rodiče, abych se nebála.
Užij si školu a nezlob!
Anička z 5. A 



Milý prvňáčku, 
tvůj zápis bude trochu jiný než můj, ale nebuď smutný, alespoň se 
neztrapníš jako já, doufám.
Doufám, že umíš zavazovat tkaničky, já jsem páťák a ještě jsem se to 
nenaučil. Jestli to neumíš, tak se aspoň máš na koho vymluvit.
Tvoje třídní bude asi paní učitelka Novotná. Jestli to tak bude, tak si na 
mě vzpomeň.
Doufám, že máš nějaké kamarády. 
Dál k umístění tvé třídy, asi nejhorší umístění ve škole, je v prvním patře 
daleko od záchodů. Kdybys ji hledal, je to ta vlevo na konci. 
NA ZÁVĚR TI PŘEJI HODNĚ ŠTĚSTÍ A AŤ JE NA TEBE UČITELKA HODNÁ.
#NĚJAKÝ PÁŤÁK



Děti se mění







Vidíte ten rozdíl pěti let



I želva se se mnou učí - Verča



Milý prvňáčku,

chtěla bych tě přivítat u nás ve škole. Možná se bojíš, co 
přijde, až půjdeš do školy. Doufám, že se ti u nás ve škole 
bude líbit. Nemusíš se ale ničeho bát, protože paní učitelky 
jsou moc hodné. Ve škole se budeš učit číst, psát a počítat a 
určitě si tam najdeš spoustu nových kamarádů.

Vzpomínám, jak jsem si u svého zápisu nachystala nějakou 
písničku, kterou jsem pak zazpívala mé nové paní učitelce. 
Potom jsem nakreslila obrázek mojí rodiny, ukázala, že znám 
aspoň trochu nějaká písmenka a čísla. Měla jsem tam i zkusit 
zavázat tkaničky u bot. Doufám, že i ty budeš mít hezký 
zážitek ze školy.
Měj se hezky a přeji ti mnoho budoucích úspěchů ve škole.  
Žákyně 5. A



Milý prvňáčku ,
bohužel nemůžeš jít k zápisu jako já , podívat se do tvé budoucí školy a 
seznámit se s učiteli.
Proto jsem se rozhodla , že ti o zápisu něco napíšu. Nejprve jsem se 
bála, ale pak jsem zjistila, že není čeho.
Učitelky a pan ředitel byli hodní a doteď jsou. Nejprve jsme se vyfotili. 
Fotku jsme udělali třeba s krtečkem , který byl nakreslený na kartónu. 
Pod krtečkem bylo napsáno mé jméno. Potom jsme si prohlídli naší 
třídu , vlastně celou školu. Škola je hezká a velká. Myslím si, že se ti 
bude nejvíce líbit družina. Tam budeš čekat než si tě vyzvednou rodiče 
po vyučování. Můžeš si tam hrát, kreslit a tak dále. 
Je škoda, že nemůžeš přijít k zápisu a vše si prohlédnout. Ale neboj , 
tvé budoucí učitelky ti první den vše ukážou. Uvidíš, že škola není dům 
hrůzy :-). Že do ní budeš rád chodit a najdeš si zde hodně nových 
kamarádů.
Tvá starší spolužačka Viktorka ;-)



A dnes je z ní slečna



Na závěr pár obrázků z 

domácího vyučování



Slunečné Velikonoce všem


