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KDE PÍŠÍ PRVŇÁČCI DOMÁCÍ ÚKOLY? 
 

Mají Vaše děti kde psát domácí úkoly? Na tuto otázku mi většina rodičů 
odpovídá, že ano. Když se ptám podrobněji, tak se však dozvím: 
“Holky mají svůj stůl v pokojíčku, ale píší úkoly v kuchyni. Přeci za nimi 
nebudu běhat, když potřebují pomoc, je to takhle jednodušší.” 

 

Je pravdou, že organizace dne je pro nás, rodiče, někdy náročná. Čas 
nezastavíme a musíme vyzvednout děti z kroužku, nakoupit, rychle úkoly 
a jídlo a už je večer. 
 

Pracovní návyky, které u dětí budujeme, jsou důležité nejen při domácí 
přípravě, ale zejména ve škole a později v zaměstnání. Pokud má dítě 
svůj stůl, tak se učí jak si uspořádat pomůcky, udržovat pořádek, 
orientovat se ve svých věcech. Určitý čas nás děti potřebují k tomu, 
abychom jim s vytvoření určitého systému pomohly. Ze dne na den se to 
nenaučí.  
 
Dnes se podíváme na pracovní plochu stolu a její uspořádání. 
 
 

Pravidla, která pomáhají k pohodovému učení 
 

 Stůl by měl být dostatečně velký 

 Drobnosti, stojánky, knihy a další předměty je dobré dát na poličky 

nebo do regálu, aby vznikl na stole volný prostor 

 

                 

 

 Na stěnách kolem stolu by nemělo být velké množství obrázků, 

často odvádějí pozornost 

 Na stůl nepatří jídlo ani pití 
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Uspořádání učebnic a sešitů na stole: 

       

 

 

 

  

          

 

 

 

 

         

 

 

 

   Přeji Vám pohodu při psaní domácích úkolů 

                                                   a těším se u dalšího dílu ….  

Pracovní sešit na středu stolu 

a penál nad ním, je ideální. 

Vpravo i vlevo je dostatek 

místa. 

Při umístění příliš vpravo či vlevo dětem často zavazí noha 

u stolu a různě naklánějí tělo. Je také zapotřebí zohlednit, 

zda je stůl umístěn u zdi. 

Pokud děti potřebují přepisovat nebo opisovat z učebnice, tak se 

prostor na stole zmenší o velký kus. Využijte stojánek, často se 

na něj zapomíná, ale výborně poslouží. 


