
Těšíme se do školy
Motivační pohádka

K zápisu do školy

„Jaké to bylo, Honzíku?“ Zvířátka jsou zvědavá. Nemohou se dočkat, až Honzík začne 
povídat. Celý den se těší, až se dozvědí jaké to bylo, u zápisu do první třídy. Tam se totiž Honzík s 
maminkou dnes vypravil. Honzík den před tím, než usnul, si vzal do postýlky všechny tři. Pejska, 
medvídka i žirafu. A musel slíbit, že jim všechno poví. Honzík byl zvědavý, jestli ho do té školy 
opravdu zapíšou, jestli třeba neřeknou, že se ještě musí něco naučit, ale medvídek řekl, že škola je 
od toho, aby se tam učilo, tak proč by se mělo něco umět předtím. Ale žirafa si myslela, že něco by 
se přece jen umět mělo. 
 Honzík se tedy pustil do vyprávění. Jak v poledne ve školce, když šel uklidit talíř na 
stoleček, na něj paní učitelka volala: „Honzíku, máš tu maminku!“ „Honzík jde dneska po obědě, 
jde k zápisu do první třídy,“ řekla ostatním dětem. A Honzík viděl, jak je na chvíli skoro jako 
školák, protože Patrik Řehoř nebo Jitka Nováková k zápisu ještě nejdou a dívali se na Honzíka, jak 
on k tomu zápisu jde. 

V šatně už čekala maminka, a tak si vzal boty a sám si je obul. Pravou na pravou a levou na 
levou a také si je zavázal. Nejdřív na uzel a pak na kličku. Krásně se to povedlo a knoflíky si zapnul
všech šest. „Vidíš, jak to umíš,“ pochválila Honzíka maminka. „To je vidět, že už můžeš jít k 
zápisu.“ „A co bylo dál,“ ptala se žirafa.

„Přišli jsme k té veliké zelené budově, jak na ní je nápis škola. A na dveřích byl menší nápis.
Začínal na písmeno Z a maminka mi řekla, že tam je napsáno „zápis do prvních tříd je v druhém 
patře“. A tak jsme šli do druhého patra po velikém schodišti a všude kolem byly obrázky, které 
namalovaly děti jako u nás ve školce, ale všechno to bylo takové větší a bylo toho víc. A nahoře ve 
druhém patře byla na stolečku květina a za stolečkem seděla paní a měla brýle s červenými  
obroučkami a v uších červené náušnice a byla veselá. A maminka se mě zeptala, jestli chci jít k paní
učitelce sám, ale to jsem nechtěl, a tak jsme šli s maminkou spolu. A maminka pozdravila a já jsem 
také pozdravil „dobrý den“ a veselá paní učitelka také řekla „dobrý den“ a pak řekla „posaďte se“ a 
že se jmenuje Julie Křenková a bude učit první třídu. Zeptala se mě, jak se jmenuji, a já jsem řekl 
„Honzík Prokop“ a pak se mě zeptala, kde bydlím, a já jsem řekl, že Dubné 17. A pak se mě zeptala,
jestli znám nějakou z pohádek, třeba O perníkové chaloupce nebo O Červené Karkulce nebo O 
Popelce, a já jsem je znal všechny. A tak jsem si vybral tu o Jeníčkovi a Mařence a celou ji vyprávěl
a paní učitelka byla nadšená a řekla, kde jsem se to tak pěkně naučil povídat vlastními slovy, a já 
jsem jí řekl, že si to doma zkouším s kamarády. A těmi kamarády jsem myslel vás.“ „To jako nás?“ 
špitne žirafa a je celá šťastná, že se o ní mluvilo u zápisu. „A co potom?“ ptá se pejsek.

„Pak mi paní učitelka podala švihadlo a zeptala se mě, jestli přes něj umím skákat, a to já 
umím. A umí skákat i po jedné noze i po dvou a také panáka. Potom jsem spočítal kostičky, bylo 
jich deset, a nakonec jsme chvíli hráli slovní kopanou. „Slovní kopanou? Tu co hrajeme my?“ diví 
se medvídek. „Určitě by vás do školy vzali také, umíte to všechno jako já.“

„Hurá, sláva,“ volají zvířátka. „Náš Honzík je školák.“ 
„No,“ říká skromně Honzík, „ však je to proto, že mám takové kamarády, jako jste vy tři. A 

také tatínka a maminku. Ještě se trochu doučím něco z té logopedie, jak říkala paní učitelka 
mamince, ale jen trochu. A je to v suchu.“ „Hurá!“ provolává pejsek, medvídek a žirafa.  



Práce s pohádkou: 
Jak se jmenoval kluk z příběhu? S kým šel Honzík zápisu? Co vše musel Honzík u zápisu 

umět, na co se ho paní učitelka ptala? Víš svou adresu? Zvládneš také převyprávět nějakou pohádku
jako Honzík? Co si musí ještě Honzík natrénovat, než půjde do školy? Komu to vše Hozík 
vyprávěl? Na co všechno se těšíš do školy? 

Počítej jako Honzík: 
Spočítej: Kolik máte doma židlí a stolů?
               Kolik vás doma bydlí? 

   Kolik máte doma místností? 
   Kolik máš velkých aut/panenek?

 Vytiskni si, nebo napiš na papírek čísla od 1 do 10. Vystřihni je a poskládej do řady. Vyber si jeden 
papírek, jaké je na něm číslo?  Počítej nahlas do 10 a místo čísla, které jsi si vybral, tleskni (tukni 
do stolu....). Pokud díte zvládá nahradit jedno číslo, můžete přidat druhé,třetí, případně rozšířit 
číselnou řadu do 20. 

Honzíkovy skoky:
Vezmi si švihadlo. Odměř si takovou délku, jakou potřebuješ. A zkus ho třikrát přeskočit. 
Namaluj si panáka na chodník a zkus skákat po jedné noze a pak po druhé.  
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