
                        1. třída 

Seznam pomůcek, které dítě dostane ve škole 

 

Živá abeceda, Slabikář, PS  ke Slabikáři, Čítanka, PS matematika, Písanky,Uvolnovací cviky 

ke psaní,  Prvouka- Já a můj svět, Tečky a číslice, Skládací abeceda (písmenka), 

vodovky, modelína, pastelky, čtvrtky, barevné papíry,voskovky,tyčinkové lepidlo,1 

tužka, 2 štětce, 1 pravítko, 1 pero 

 

Seznam pomůcek, které koupí rodiče 

 

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

do sáčku – zatahovacího, vše podepsané) 

 

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

 

Do třídy na výuku: desky A 4 na sešity a učebnice, desky na písmenka, desky na číslice, 2 ks 

tužky č. 2, pero (stačí po Vánocích – bombičkové, Tornádo apod….– ne keramické nebo 

propisky), fólie na popisování tužkou 1x A4, 1x A5, penál, ořezávátko, guma, fixy,1 x 

plastovou obálku A5 na AJ, , 2 x A4 plastovou obálku na cvoček ( na desky s písmenky a 

papíry), obaly na sešity a učebnice (stačí v prvním týdnu září, ale vše je většinou A4 a 

A5), 1 balíček A4 papírů na kopírování. 

 

Do třídy na Vv a Pv: kufřík na výtvarné potřeby, do něj- 1 ks tekutého lepidla Herkules nebo 

Pritt, tyčinkové lepidlo Kores, černá tuš, temperové barvy, prašné křídy – ne na tabuli ani 

na chodník, plastový kelímek (2 ks) od např. Ramy na tuš a na modelínu, kelímek na 

vodu , prašné křídy, ubrus na pokrytí lavice cca 50x60 cm, pracovní oděv, 2 hadříky, 1 ks 

houbičku na nádobí, 5 špejlí, podložka na modelování, nůžky-  plus si tam dáte pomůcky 

na Vv poskytnuté školou (viz výše) 

Vše, co jde, prosím podepište lih. fixem!!!!!!!!!!! 

 

Obaly na sešity:   6 x A5- na 1.schůzku přinést v září- obalíte to dětem 

                             1 x na úkoláček   

                           2 x A4 – AJ ,PS M   

 Obaly na knížky- až dostanete- zakoupíte 

 

Nůžky, tyč. lepidlo vždy v batohu v kapsičce nebo v penálu, pokud se to tam vejde. 

 

Vybíráme:   v září na společné schůzce 

                     60 Kč sešity a úkoláček – už jsem zakoupila 

                     třídní fond 50Kč 

                     Mikuláš, MDD  50 Kč 

celkem 160  Kč 

kuch. roli  

papírové kapesníky v krabičce 

 


