Pomůcky pro 1. ročník
Doporučujeme vybrat kvalitní značky
KOH-I-NOOR, FABER-CASTELL,
STABILO, MAPED apod.
Škola každému prvňáčkovi daruje výtvarné
pomůcky v balíčku (v ceně 200 Kč).
Informace je uvedena v seznamu. Nevadí,
pokud budou mít děti zakoupeno něco navíc.

Donést pro třídu:
papírové kapesníčky (celé balení nebo 2 krabice)
tekuté mýdlo s pumpičkou
toaletní papíry
papírové utěrky
balík xeroxového papíru
balení euro obalů – 100 kusů

Do penálu:
2x pero gumovací nebo plnicí (bude potřeba
později – po domluvě s třídním učitelkou)
3x ořezaná tužka č. 2
1x silná trojhranná tužka (v balíčku)
pastelky, nejlépe trojhranné – 6 základních
barev (v balíčku)
měkká guma, ořezávátko (v balíčku)
Výtvarné potřeby:
Výtvarné potřeby musí být uloženy
v kufříku nebo uzavíratelné krabici (boxu)
o rozměrech maximálně 35 x 40 x 20 cm,
aby se vešly do skříňky ve třídě.
pastelky, nejlépe silné trojhranné
(12 nebo více barev)
vodovky (alespoň 12 barev)
černá tuš
suché pastely (křídy)
voskovky (v balíčku)
fixy (sada alespoň 6 barev)
modelína, modelovací podložka (A 3)
kulaté štětce vlasové č. 6 a 10
plochý štětec vlasový č. 12
stabilní kelímek na vodu
savý hadřík
omyvatelná podložka na lavici
zástěra, stará košile nebo velké triko
nůžky s kulatou špičkou (musí stříhat látku)
kvalitní tuhé lepidlo v tyčince velké
(např. KORES, HERKULES, CENTROPEN,
KOH-I-NOOR)

Na tělesnou výchovu:
tričko, trenýrky nebo kraťasy (v pytli, tašce nebo
sáčku)
cvičky, plátěnky nebo sálová obuv s bílou
podrážkou
tepláková souprava (v zimním období)
švihadlo (správná délka)
větší gumový míč
tenisový míček
Ostatní potřeby:
desky na sešity a učebnice
desky na písmena
desky na číslice
sáček na bačkory na zavěšení v šatně
bačkory (ne pantofle)
podepsaný menší ručník s poutkem
kapsář k lavici – není nutný
stírací tabulka s fixem (v balíčku)
Termín donesení všech pomůcek a potřeb je do
7. 9. 2020.
Některé společné pomůcky (čtvrtky, barevné
papíry, pracovní sešity, ostatní sešity (písanky) a
další výukové materiály se budou společně hradit
z třídního fondu. Ten bude sloužit i na placení
vstupů na divadelní představení a na jiné akce
pořádané školou.
Obaly na učebnice a sešity je potřeba zakoupit až
poté, co žáci výukové materiály obdrží. Prosíme
o jejich obalení během prvního týdne školního
roku.

Přivítáme cokoliv, co bychom mohli využít jako
materiál pro výtvarné činnosti (látky, vlny,
Částka do třídního fondu je na školní rok ve výši
korálky aj.) nebo jako odměny (např. reklamní 1 000 Kč, bude vybrána na první třídní schůzce v
předměty).
září.

