
ŠACH 

Kráľovská hra (aj) pre najmenších  

 

Šachová hra 
(spusť video) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YXM3wrIhcwY


Egon Ditt (prezident Nemeckej šachovej federácie)  

o „kráľovskej hre“  

 Šach ako šport fascinuje deti, pretože sú  

v tomto svete ducha brané vážne a pretože 
sú nezávisle na svojom veku hodnotené  

a porovnávané len podľa svojej hry. 



Je to jednoduché … 
 

    Deti môţu začať hrať šach uţ vo veku 

4-5 rokov.  

     

   Včasný začiatok môţe prispieť k tomu 

aby dieťa viac vyniklo.  

 



   „Šachy deťom pomáhajú pri vývoji 

rozmanitých schopností a charakterových 

vlastností, ktoré sú veľmi dôleţité  

    v kaţdodennom ţivote:  

logické myslenie 

schopnosť robiť správne 

rozhodnutia 

výchova k disciplíne 

schopnosť domyslieť veci  

do konca 

zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia  

 A. Karpov 



    Najlepšie začať so šachom  

už v predškolskom veku  
Pokiaľ chce byť dieťa úspešné,  

malo by sa začať seriózne venovať 

šachu najneskôr v prvej triede, 

 to znamená v šiestich rokoch. 



...zvyšuje INTELIGENCIU detí  

 PREDSTAVIVOSŤ  
Deti sú nútené predstaviť si rôzne akcie v rôznom 

poradí, pred tým ako sa udejú.  

Učíme ich predstavovať si budúce ťahy bez toho 

aby ťahali figúrkami. 

 

ŠACH 



...zlepšuje SÚSTREDENOSŤ a VYTRVALOSŤ 

 

PREDVÍDANIE 

Deti sú vedené k tomu aby rozmýšľali 

prezieravo, vedeli plánovať a poznali 

súvislosti. 

Deti sa učia najprv myslieť, potom konať.  

 

ŠACH 



...pomáha deťom lepšie sústrediť 

POZORNOSŤ na nejakú vec. Má 

pozitívny vplyv aj na deti so syndrómom 

hyperaktivity s poruchou pozornosti 

 

   ...ODBÚRAVA AGRESIVITU a učí  

deti jednať na vlastnú zodpovednosť 

    

...Posilňuje INTUÍCIU dieťaťa 

 

ŠACH 



...učí ZVAŢOVAŤ rôzne moţnosti a vybrať 

si tú najvhodnejšiu 

 

...rozvíja ABSTRAKTNÉ MYSLENIE detí 

 

...učí PLÁNOVAŤ - stanovovať si ciele a 

určovať si konkrétne kroky vedúce k 

ich dosiahnutiu 

ŠACH 



Schopnosť dlhšie sa sústrediť má pozitívny 

vplyv  na výsledky dosahované v škole  

 

LEPŠIE ZNÁMKY nielen v MATEMATIKE  

(o 17-20%), ale aj v ANGLICKOM JAZYKU.  

Šach zlepšuje aj ČÍTANIE detí, čo si nie všetci uvedomujú 

Lepšie výsledky z testov týkajúcich sa KRITICKÉHO A 

TVORIVÉHO MYSLENIA 

 



AKO ZAČAŤ? 

Prebudiť u detí záujem o túto hru 

Zabezpečiť jednoduchú šachovnicu 

Uvedomiť si, ţe ide o hru, ktorá má prinášať radosť a zábavu, 

nie o povinnosť! 

Osloviť človeka (učiteľ, rodič, starý rodič...), ktorý je trpezlivý a 

vie nájsť s deťmi spoločný, ich veku primeraný, jazyk 

Pripraviť  nerušený podnetný priestor 

Pochváliť,  motivovať, tešiť sa z úspechov 





Veľa chuti a nadšenia 



 
 

 

Prečo šachy ako školský predmet? 

 

Ako zapojiť školu do projektu? 

 

Dôležité súvislosti hry 

 

Základy tréningu 

 

 

UŢITOČNÉ STRÁNKY 

http://www.chessfm.cz/sites/default/files/images/Sachy do skol.pdf
http://www.chessfm.cz/sites/default/files/images/Sachy do skol.pdf
http://www.chess.sk/index.php?str=sach_na_skolach&detail=9
http://www.chess.sk/index.php?str=sach_na_skolach&detail=9
http://www.strmilov.cz/clanky/pisa.php
http://www.sachovaskola.cz/trenink.php?kde=tl


Odborná pomoc a 

poradenstvo 

(Ak to myslíte váţne ) 

• Všetko potrebné nájdete tu 

 

Ako vyzerá taký šachový tréning? 

Šach je aj o zábave 
 

INŠPIRÁCIA 

S ÚSMEVOM 

http://www.chess.sk/index.php?str=sach_na_skolach&detail=9
http://www.youtube.com/watch?v=XwMG4LrhjFk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=dnGBuhu6Txc&feature=related

