
Můj první školní den 
 

Barbora  

K Vánocům jsem dostala parádní školní aktovku. Na svůj první školní den jsem se moc těšila. 

Den byl deštivý, proto jsme měli vítání prvňáčků v tělocvičně, kde jsme dostali šerpy od par-

dubických hokejistů a poslechli jsme si proslov pana ředitele. Viděla jsem poprvé naši paní 

učitelku Jitku Sedláčkovou, která nás vzala do naší třídy. Sedla jsem si s kamarádkou Luckou, 

protože jsem tam ještě nikoho jiného neznala. Třída byla moc hezky vyzdobená. Ve třídě jsme 

zůstali jenom chvilku a potom jsme šli s rodiči na zmrzlinový pohár. Druhý školní den už 

nebyl tak slavnostní, to už jsme se pomalu začali učit. 
 

Lukáš Z. 

Na svůj první školní den jsem se vůbec netěšil. Před nástupem do školy jsem chodil do školky, 

kde jsme si jen hráli, a ve škole jsem věděl, že mě čekají povinnosti. Maminka mě sice uklid-

ňovala, že se mi bude vše škole líbit a že se naučím mnoho nových věcí, ale i tak jsem měl 

obavy, že to nezvládnu. Prvního září nastal můj velký den. Nastrojil jsem se, učesal, vzal si 

aktovku a vykročil pravou nohou tak, jak mi radila maminka. Jakmile jsem přišel před školu, 

rozbušilo se mi srdce. To ale netrvalo dlouho. Potkal jsem tu kamaráda Matěje, kterého jsem 

znal již z hokeje. 

Když jsme vstoupili do školy, odvedli nás přímo tělocvičny, kde na nás čekali učitelé 

a hlavně hokejisté Dynama Pardubice. Z toho jsem měl velkou radost a zjistil jsem, že by se 

mi ve škole vlastně mohlo líbit. Každého z nás vyvolali a předali památeční list a šerpu. Mně 

ji předával hokejista Jan Kolář. Potom si nás převzala paní vychovatelka a provedla nás celou 

školou. Nakonec nás přivedla do třídy, kde na nás čekala naše paní učitelka Jitka Sedláčková. 

Všichni jsme si rychle zabrali místo a já si sedl s Matějem. Všichni jsme se paní učitelce 

představili a krátce o sobě něco řekli. Paní učitelka nám přečetla pravidla, která se musí do-

držovat ve škole, a tímto pro nás první školní den skončil. Odvedla nás za rodiči před školu 

a rozloučila se s námi.  Pro nás ale den nekončil. Já jsem šel s mamkou a přáteli na oběd a 

potom jsem jel ještě do Lumpária, kde jsem si pohrál s kamarády a sdělil dojmy z prvního 

školního dne. Navečer už jsem si jako opravdový školák nachystal potřeby pro druhý den, 

zalehl jsem do postele a můžu říct, že jsem se těšil na druhý školní den. 

 

Josef 

K Vánocům jsem dostal aktovku, desky na učebnice, penál na pastelky a láhev na pití. Dne 1. 

9. se šlo do školy. Moc jsem se těšil na novou paní učitelku. Paní učitelka se jmenovala Jitka 

Sedláčková. Ve třídě jsem znal kamarády Lukáše, Adriana a Elen. Někdy předtím jsem viděl 

Kubu a Nelu. Bylo i šerpování a šerpa byla fialová s bílou kytkou. Ve třídě se mi líbilo. Všude 

byly vyvěšené různé plakáty a obrázky. Tělocvična, jídelna, počítačová učebna a i hřiště byly 

super. Šerpování proběhlo v tělocvičně, protože hodně pršelo. Po škole jsem šel s tatínkem a 

maminkou do cukrárny a dal jsem si medovník. 

 

Adam  

Můj první školní den mě do školy doprovázeli rodiče. Nesl jsem si na zádech aktovku a těšil 

se, co mě nového čeká. Nejdříve jsme šli na uvítanou všichni do tělocvičny, protože pršelo. 

Pan ředitel nám představil naši paní učitelku Sedláčkovou. Zařadili mě do 1. A, paní učitelka 

se mile usmívala. Po šerpování jsme odešli do třídy a tam jsem se seznámil se spolužáky. Sedl 



jsem si do lavice s kamarádem Brunem. Prohlédli jsme si třídu, dostali jsme učebnice a sešity. 

První školní den nebyl moc dlouhý, ale byl příjemný. 

 

Nela 

Na zápise se mi líbilo. V červnu jsem si vybrala aktovku a penál. Na konci prázdnin jsem se 

zúčastnila školy nanečisto. Velmi se mi ve škole líbilo, ale kromě Aničky jsem nikoho neznala. 

Pak přišel první školní den. Protože pršelo, pasovali nás na prvňáčky v tělocvičně. Byla jsem 

trochu nervózní. Šerpy dám dávali hokejisté. Paní učitelka nám věnovala pamětní list. Potom 

jsme šli do třídy, kde jsme dostali učebnice, sešity a drobné dárky. Na oslavu prvního škol-

ního dne jsme šli s celou rodinou na skvělý oběd. 

 

Elen 

Koncem prázdnin jsem se zúčastnila školy nanečisto. Poznali jsme paní učitelku Jitku Sedláč-

kovou. Prošli jsme celou školu, viděli jsme ředitelnu, odborné učebny, tělocvičny, jídelnu, 

šatny, vše vypadalo skvěle. Seznámila jsem se se spolužáky. Dne 1. září jsem se slavnostně 

oblékla do motýlkových šatů. Měla jsem novou sovičkovou aktovku, kterou jsem si sama vy-

brala. Od rodičů jsem dostala velký bonbónový kornout. Slavnostní vítání prvňáčků se ko-

nalo v tělocvičně, protože bylo deštivo. Přivítal nás pan ředitel, paní učitelka nás ošerpovala 

a pardubičtí hokejisté nám dali pamětní listy. A školní rok začal.  

 

Jiří 
Do první třídy jsem se těšil. Od 22. srpna jsem odpočítával, kolikrát se ještě vyspím, než půjdu 
do školy. Školní aktovku a penál jsem měl připravený. První školní den nám počasí nepřálo. 
Uvítání a pasování na školáka se odehrálo v tělocvičně. Seznámili jsme se s panem ředitelem 
a s paní učitelkou Jitkou Sedláčkovou. Na školáka mě pasoval hokejista Jan Kolář. Dostal jsem 
fialovou šerpu. Bylo na ní napsáno: Prvňáček 2019/20 a název školy. Mám ji vystavenou v 
pokojíčku. Pak jsme šli do třídy a seznámili jsme se. Dostali jsme učebnice, sešity. První den 
ve škole byl krásný. 
 
Lukáš J. 
Brzy ráno 1. září mě vzbudili rodiče. Při snídaní byla u stolu celá rodina. To proto, že tatínek 
s maminkou nešli do práce, ale se mnou do školy. Šli jsme pěšky, protože to nemáme daleko. 
Těšil jsem se. Ve škole jsme začali seznamováním prvňáčků. Pan ředitel vyvolával naše 
jména, chodili jsme k paní učitelce a dostali jsme na památku šerpu a pamětní list. Ne všichni 
spolužáci byli pro mě neznámí. Pepa, Max a Elen se mnou chodili do školky. O přestávce se 
na mě přišli podívat bratr a sestra. Po seznámení se třídou nás vyzvedla paní vychovatelka. 
Ven jsme jít nemohli, protože bylo ošklivé počasí.  
 
Lilien 
Před čtyřmi lety jsem měla nastoupit do první třídy. Čím víc se blížilo 1. září, tím větší jsem 

měla strach, ale zároveň jsem se těšila na nové kamarády. Když první školní den začal, ob-

lékla jsem si nové šaty. Do školy mě odvezla mamka s přítelem. Zahájení školního dne se 

konalo v tělocvičně. Pan ředitel měl proslov, představil nám paní učitelku. Byli jsme pasováni 

na prvňáčky. Pak jsme šli do třídy, rodiče nás opustili a zůstali jsme s paní učitelkou. Vzá-

jemně jsme se představovali a paní učitelka nám dala první pokyny, abychom věděli, jak to 

ve škole chodí. Pak si mě maminka vyzvedla a já jsem jí vyprávěla, co bylo ve škole. Domů 

jsem se vracela spokojená a strach zmizel. Už jsem se těšila na další den a na kamarády.  


