
1. třída 

 

Seznam pomůcek, které dítě dostane ve škole  
Živá abeceda, Slabikář, Matematika 1-4/B, 4 Písanky, Prvouka, Anglický jazyk, Tečky a číslice, 

Skládací abeceda (písmenka), čtvrtky, balíček pro „Prvňáky“ (v něm některé potřeby na Vv, Pv) 

 

V letošním balíčku najdete: 1× barevné papíry 20 listů, pastelky 6 barev, vodovky, voskovky 

6 barev, plastelína 12 barev, pero Tornádo, 2 obyčejné tužky, 2 kulaté štětce, 1× guma, 

1× ořezávátko, 1× lepící pasta-tuba, 1× malé pravítko, náčrtník 20 listů, 1 trojúhelník 

  

Seznam pomůcek, které koupí rodiče 

Na tělocvik: cvičební úbor – trenky (tepláky), triko, boty se světlou podrážkou, náhradní ponožky, 

švihadlo (vše do sáčku – zatahovacího, vše podepsané) 

 

Do školy: bačkory na přezutí – světlá podrážka, do sáčku (zatahovacího), vše podepsané, 

papírové kapesníky (nejlépe v krabiččce) 

 

Do třídy na výuku: desky na sešity a učebnice, desky na písmenka, desky na číslice, 3 ks tužky 

číslo (měkkost) 2, 2× pera  (stačí po Vánocích – bombičkové, Tornádo, Stabilo apod. – ne 

keramické, ne Frixon, ne Pilot – gumovací – nebo propisky), pastelky, fólie na popisování tužkou 

2× A4, 2× A5 – podepsat permanent. fixem, penál,  fixy (stačí 4 barvy), nůžky (vždy budou 

v penále), 1× plastovou obálku A5 na cvoček (na kartičky AJ – podepsat perm. fixem) obaly na 

sešity  5× A5, 1× A6 – úkoláček,  4× A4 na pracovní  sešity a pak  na učebnice (stačí v prvním 

týdnu září, ale vše je většinou A4 a A5), 1 balík A4 papírů na kopírování   

 

 

Do třídy na Vv a Pv: kufřík (nebo pevnou krabici) na výtvarné potřeby – podepsat svrchu, do něj: 

 

 2 ks! tyčinkového lepidla – nejlepší je Herkules (1 dáme do tašky na angličtinu), 1 ks tekutého 

lepidla Herkules nebo Pritt, plastový kelímek (2 ks) např. od Ramy na tuš a na modelínu, ubrus na 

pokrytí lavice, pracovní oděv dle vašeho zvážení, 2 hadříky, 1 ks houbičku na nádobí, 5 špejlí, 

podložka na modelování A4, vodovky, tempery (pokud možno české výroby), černá tuš, 2 různě 

silné ploché a 2 různě silné slabé štětce, kelímek na vodu s uzávěrem, prašné křídy, modelína, 

barevné papíry (kufřík doladíte podle toho, co budete mít v balíčku pro prvňáky), kufřík podepište – 

kufřík přinesou děti již druhý den školy (vždy ho celý vyložíme na lavici a děláme si kontrolu)    

 

PROSÍM VŠE PODEPSAT PERMANENT. FIXEM – KELÍMKY, TEMPERY, VODOVKY… 
 

  

1. třídní schůzka v pondělí 3. 9. 2018 v 17,00 hodin 

 

Zakoupeno: 1 velký sešit na AJ, úkoláček A6, desky s drukem A4, 150 ks sešitů 512, 150 ks 513, 

2× barevné papíry – uplatněna sleva hromadná 

 

Na žáka to přijde 92 Kč a 58 Kč vybíráme do třídní ho fondu – celkem 150 Kč. 


