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Vím, že jako „prvňačka“ zrovna nevypadám,  

                                                ale věřte mi, myslím to vážně. 
 

JSEM V PRVNÍ TŘÍDĚ asi tak po … desáté       
 

 sama jsem úspěšně absolvovala (nejen) první třídu 

 první ročník na střední škole 

 prvák na vysoké škole pedagogické - elementarista - učení na prvním stupni 
 prvák na další vysoké, tentokrát speciální pedagogika  
 roztřesená první, coby třídní učitelka dvaceti broučků 

 opět první, již klidnější třídní učitelka - zkušenosti mi dodaly klidu 

 stresová první, když šel starší syn poprvé do školy 

 první rok v domácí škole - od synovy druhé třídy - učil se doma celkem pět krásných let 

 vědychtivá první ve studiu neuroterapie - věda o práci a ovlivnění mozku 

 

                   NYNÍ PRVNÍ  moje dcera nastoupila do PRVNÍ třídy   …. A CO VÍC? 

JSEM V 1. TŘÍDĚ  

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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ROZHODLA JSEM SE, ŽE SI TO BUDU UŽÍVAT PLNÝMI DOUŠKY 

                         … a pokud chcete, tak si můžete užívat se mnou  

 
Podíváme se na úskalí, která Vás trápí při vyřčení slova škola. 
Budete se moci stát rodiči, kteří vědí, jak problémy řešit.  

Naučíte se, co jste se ve škole neučili. 
 

V tomto e-booku se dozvíte 

 jak na ranní vstávání 
 jak připravit snídani a svačinu 
 jaké věci si připravit večer 
 na co si dát pozor 
 jak se naladit do nového dne 

 

 Najděte cestu k pohodové PRVNÍ a podpořte 

                         děti v rozjezdu nové životní etapy. 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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UMÍTE SI PŘEDSTAVIT VAŠE IDEÁLNÍ RÁNO? 

Mám ráda POHODU a dříve jsem nevěděla, jak na ni.  
 

Rána, kdysi ještě bez dětí, byla splašená. Samý shon a blázinec. Pak se narodil Tom a dny na 
mateřské byly jiné. Čas se odvíjel v rytmu jídla, spaní, hraní a vycházek. Ve čtyřech letech 
nastoupil Tomík do školky a já do práce. Být ve školce na sedmou byl nemalý oříšek.  
 

Neuměla jsem si to zorganizovat. Řešila jsem, co mám dělat teď, co potom, kam dát oblečení a 
jaké botky. Stále přetrvávala nepohoda. Jak to sladit?  

                   Až se mě jednou kamarádka zeptala: „A jaké ráno by se ti líbilo?“ A to byla ta chvíle.                       
                                                    Zastavila jsem se a popřemýšlela nad tím, co vlastně CHCI                                           
 

 klidné ráno, zkrátka pohodičku   

 prostor na sebe i na děti 

 zdravou snídani pro nás všechny 

 nachystané všechny věci do práce i do školky 
                                                              

                                                                                    A kudy vede cesta k tomuto ránu? 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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CESTA POKUS - OMYL  

Dobře, řekla jsem si. Už vím, jaké ráno bych si přála, tak se do toho dám.  
Zkusím zavést alespoň tyto dvě nové věci :                                BUDU RYCHLEJŠÍ                   
                                                                                                OBLEČENÍ A JÍDLO NACHYSTÁM VEČER 
A výsledek?  
Zkoušela jsem být ráno rychlejší. Myslela jsem si: „Rychlejší tempo, rovná se, více hotových věcí.“ 
To jsem se ale mýlila. Nedokázala jsem se soustředit na jednu věc a chaos stoupal. Zjistila jsem, 
že pokud nebudu vědět jak na to a nebudu mít systém, tak mi rychlost nepomůže.  
 

Připravit oblečení večer, byl super nápad. Odpadla tím nemilá překvapení. Jaká? Třeba, kde je 
druhá ponožka s Bleskem McQueenem? Dohadování s dcerkou, kterou sukýnku si vezme a jaké 
tričinko. Večer jsme se s dětmi domluvili, nachystali hromádku na židli a hotovo. 

 

Svačina chystaná večer se mi neosvědčila.  
Namazaný chléb v krabičce, pod sáčkem nebo ubrouskem, nikomu nechutnal. Snídaňová kaše,  po 
ohřátí nic moc. A nakrájená zelenina a ovoce z ledničky neoslovila mne ani děti :-( . Nosí děti ze 
školy nesnězené svačinky? Víte proč? Příspěvek zde. 
 

Zkrátka výsledek mého snažení nebyl takový, jaký jsem si představovala a hlavně, 
jaký jsem potřebovala. Takže jsem se vrátila na začátek a hledala, jak to dělat jinak …. 

  

http://www.abecedaprvnaka.cz/
http://abecedaprvnaka.cz/blog/
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JAK NA TO? ČÍM ZAČÍT?  

Napište si na papír, jak by mělo vypadat Vaše vysněné ráno. Co se bude dít v kuchyni, 
v koupelně, na chodbě při odcházení z domova. Představte si své ráno ve všech barvách 
                      

                Už to máte? Výborně!  
 

Teď si napište, jaké je Vaše typické ráno. Zamyslete se, co vše se od zazvonění budíku děje ve 
Vaší domácnosti. Kde jsou ty momenty nepohody či pohody. Jak se cítíte Vy i děti. 
Pomozte dětem, aby tyto stavy vnímaly a udělejte si s nimi krátký testík.  
 

Teď už víte, jak to vypadá na zobáčku vah. Na jedné straně touha po 
ideálním ránu a na druhé skutečnost. 
 

                         To je začátek naší cesty.   
 

V následujících stránkách se můžete inspirovat ověřenými radami,  
jak změnit to, co Vás netěší.  
 

                                             Pojďte do toho a vytvořte si ranní pohodu ….. 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
http://abecedaprvnaka.cz/test-sebevedomi/
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ZAČNĚTE U SEBE, VAŠE POHODA JE ZAČÁTEK POHODOVÉHO RÁNA 

A víte jak? Promyslete si, co je pro Vaše ráno nejpozitivnější, co je Vám milé.  
Já jsem se naučila vstávat mnohem dřív, než moje děti a než je naprostá nutnost. 
 
PROČ? 

 chci mít v sobě do nového dne pohodu, kterou mohu snáze předat nejen dětem, 
ale i svému okolí 

 mám koupelnu jen pro sebe :-) 
 

 mám klidný prostor na sebe a pohled vzhůru 
 při pohledu na spící děti se ujistím, že jsou to andílci a sama 

         sebe vědomě programuji na lásku, respekt a přijetí 
 mám klid připravit zdravou snídani 
 v klidu nachystám svačinku, která je čerstvá a zdravá 

 

                                                                     … tak to zvládnu a co dál? 
 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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A z jiné strany: 
Maminky, chtěly byste mít třeba manželem uspořádanou kabelku? 
Jak byste se v ní orientovaly? … Co Váš prvňáček? Má právo na svůj 
systém? ANO, vy mu ho pomůžete utvářet, dokud o to má zájem. 
V první třídě je na to ten správný čas, protože ve třetí, už z toho 
dítě i Vy budete nešťastní.   

 

 

RADA NAD ZLATO:  Nedělejme povinnosti ZA děti 

Pozor! Často máme tendenci vše udělat sami. Rychle a dobře. Jak jinak, že ano? 
 

A kdy se to má naučit dítko, když vše dělá maminka? To je zapotřebí mít na paměti. Proto je 
nutné od začátku vést děti k tomu, že se naučí zvládat své povinnosti samo a dát jim potřebnou 
podporu. Nebo myslíte, že když mu vše v aktovce přeskládáte, a ono pak ve třídě neví, kde co 
má, že je to výhra? Přeci, když si zvykne doma, jak ukládat školní věci, tak si bude ve škole více 
sebejisté a vše hravě najde. A video, jakým způsobem naskládat aktovku, najdete v našem 
kurzu zde. A myslíte si, že když mu budete i nadále chystat večer oblečení na židličku, tak bude 
vědět co si vzít na sebe až budete na pracovní cestě?  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
http://abecedaprvnaka.cz/kurz/
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RÁNO ZAČÍNÁ VEČEREM  

Naučila jsem se vstávat brzy. Prima. A ještě k tomu jsem zjistila, že když některé věci přesunu 
na večer, tak bude naše ráno zářivější a pohodovější. Tak jak to tedy u nás večer chodí?  

Před odchodem na večerní mytí s dítkem zkontroluji 
 stav aktovky – jestli tam nezůstala stará svačina, láhev se zbytky pití; nepřebírám za to 

odpovědnost, ale upozorním na to, že to má být vyklizené, učíme se kam dát krabičku od 
svačiny a jak vymývat láhev (každá aktivita s vodou je u nás vítána) 

 zda je podepsaná žákovská a deníček – vyřešíme vzkazy od paní učitelky 
 rozvrh – probereme, co děti další den čeká, jaké má předměty 

 
        Rozumí Vaše děti tomu, co je napsané v rozvrhu? Dokreslila jsem k předmětům      
       symboly, aby byl rozvrh srozumitelný i pro dcerku, která zatím neumí číst. 
 

 deníček, žákovskou, úlohy a čtení 
 ocením přípravu dítka a jeho snahu 
 děti si připraví oblečení na židličku v pokojíčku, aby ráno bylo vše v kupě   JUCH!! 

 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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RÁNO PRAKTICKY aneb Ranní jízdní řád 

 

 vstávám minimálně o 30 minut dříve než děti 
 připravím svačinku - svačinkový jídelníček pro klidná rána je nachystaný od neděle, děti si 

vymyslí, co chtějí. Téměř už nemusím usměrňovat jejich nápady :-) 
 oblečená vzbudím děti v 6.25 a z postele musí v 6.30, mají takovou malou „válecí chvilku“ 
 děti budím nejčastěji zpěvem 
 pokud vím, že bude náročnější ráno, u staršího neoblíbený předmět, tak pustím oblíbenou 

písničku a to dělá zázraky.  
 čas na vstávání a probuzení potřebují i děti - nikdy nebuďte děti na poslední chvíli. 10 min 

jim nepomůže a ranní shon k pohodě ve škole nepřidá 
 v chladnějších měsících ráno před probuzením nevětrám, nechce se jim vylézat z 

vyhřátého pelíšku (jinak jsem pro větrání všemi deseti) 
 oblečení si děti připravily už večer  
 snídáme společně, mňam 

 
 
    
 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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… pokračujeme v jízdním řádu  
 

 jasná pravidla na koupelnu - kdo je první a jak dlouho tam je 
 ráda používám přesýpací hodiny z Tigeru - jsou tři vedle sebe 2 min čistit zuby, 5 min ranní 

oblékání a 3 min svačina a pití do aktovky 
 aktovka a vše v ní je připraveno už večer, ráno přidají jen svačinu a čerstvé pití  
 ráno nic neřeším a jsem ten nejusměvavější člověk pod sluncem - někdy s chutí, 

jindy na vědomé rovině programování sebe sama 
 nervozita a stres k ránu nepatří 
 důležité výchovné problémy řeším odpoledne (budeme se tím zabývat v kurzu) 
 ráno společně čteme nebo vyprávím příběh  
 najdu minutu na pomazlení se před odchodem do školy 
 ráno u nás nesmí být zapnutá televize a žádná pohádka 
 mám ráda rádio, ale raději mluvím s dětmi, ticho a brebentění dětí mi nevadí 
 odcházíme v 7.20 v pohodě a s radostí, cestou si povídáme, co koho čeká, nebo hrajeme 

nějakou slovní hru  
 

                         Veselá nálada a ujištění o setkání je samozřejmostí. 
 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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NA CO SI DÁT POZOR aneb Co do pravidel NE (zařadíte) 

Na tyto rady lze pohlížet z různých stran. Už doma máte určitý řád (neřád) a jste zvyklí na 
zaběhlé činnosti. Máte odvahu je změnit, pozastavit se a zkusit jiné cesty? Chápu, že to stojí 
určité úsilí, půjdete do toho? V naší domácnosti jsou tyto bodíky „zakázané“: 
 

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. odejít bez pořádné snídaně 
  11. odejít bez pití 

12. vymýšlet různé spory 
13. vytvářet záměrnou nepohodu 
14. snídat v oblečení do školy 

 
          zvlášť u mladších dětí je to velmi           
        úsporné, odpadá dvojí převlékání - 
raději jogurt na pyžamu než na tričku do 
školy:-) 

 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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SLADKÁ TEČKA NAŠÍ SPOLEČNÉ RANNÍ POHODY 

Řada osvědčených tipů a rad, které vedou k ranní pohodě, už tady bylo vyřčeno.  
Závěr e-booku jsem se rozhodla pojmout poněkud netradičně. K pohodovému ránu Vám 
nabízím jednoduchý recept na vločkové lívance. Mám kolem sebe kupu dětí, které milují sladké 
snídaně a tak si říkám, proč by to potěšení nemohlo startovat jejich den? 
 

                                                                                     Postup:                       

  

                                     

 

                                                               Co myslíte?  

                                                                     Stojí takové voňavé a pohodové ráno za to? 
                                                                     

                                                            Přeji Vám radost z každého dne, i z vypravování dětí 
                                                                do školy a těším se u dalších e-booků, kurzů 

                                                                   a praktických seminářů PRVŇÁKA.   Lída        
 

Do mléka klepneme vejce, rozšleháme, pak přidáme 
mouku, vločky s trochou prášku do pečiva, sůl a 
rozšleháme.  Na pánvi pečeme menší lívanečky. 
Nazdobíme bílým jogurtem a čerstvým ovocem. 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
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POZVÁNÍ DO 1. třídy 

Nejen pohodová rána, ale také dovednosti a vědomosti RODIČE = UČITELE  
                                                     Vám umožní být spokojeným rodičem.     
 

Protože je to pro mne velmi aktuální téma, tak jsem  
spolu se svojí nejlepší kamarádkou Miladou vytvořila 
on-line kurz z naší domácí a odborné kuchyně 
                                                                                   
A z čeho budeme vařit?     
 
 
Vše zamíchat, usmát se 
na svět a dát péci. 
 
SKLADOVAT na stole v kuchyni 
a každý den odkrojit kousek 
pro celou rodinu. 
 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
http://abecedaprvnaka.cz/kurz/
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A co na Vás v ABECEDĚ PRVŇÁKA čeká? 
 osvědčené postupy 
 audio a video nahrávky 
 pracovní listy 
 praktické rady a tipy 
 pro 1. třídu a celou Vaši rodinu   

 
   Nebudete na to sami, můžete se ptát pedagogů z             
   našeho týmu.  A to není vše. Můžete se těšit na     
   další aktivity, které se týkají školního koloběhu.  
    
   Pohodová první třída je to, co nabízí Abeceda      
   prvňáka. 

                       Projděte 1. třídou hravě a zábavně.  
 

   Pojďte do toho s námi.  
 

        Lída a Milada ... učitelky a maminky v jednom 

http://www.abecedaprvnaka.cz/
http://abecedaprvnaka.cz/kurz/
http://abecedaprvnaka.cz/kurz/

