Co bude potřebovat žák 1. třídy:
Pomůcky jsem rozdělila na 3 skupiny:
1) Školní balíček v hodnotě 200 Kč, který každý žák
dostane od školy
•
•
•
•
•
•
•

vodové barvy
voskovky
plastelína
pastelky trojhranné silné
barevné papíry
2 tužky trojhranné
DÁREK – pevné desky na sešity A4

2) Pomůcky, které z praktických důvodů zakoupím
jednotně
(Peníze od Vás vyberu v září.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podložku na lavici do VV a Pč
košíčky na TV úbor do třídy
košíčky pod lavici (na pomůcky do vyučování)
složky na portfolia
mazací tabulku
průsvitku A4, A5
štětce
tuš
sešity, deníček na zprávy
výkresy
papírové kapesníky
toaletní papír
tekuté mýdlo

• kelímek od velkého jogurtu
• zástěrka nebo staré tričko (košile)- dle uvážení
3) Pomůcky, které si opatříte sami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

školní taška
přezůvky s bílou podrážkou
pouzdro (na 1 zip, rozkládací, ne patrové)
desky na sešity A5 – box na spisy ( je lehčí)
trhací blok bez linek A5
krátké pravítko (20 cm), ořezávátko
průhledná obálka na druk A6 - na lístečky, peníze
pastelky (tříhranné, stačí 6 barev – do pouzdra)
bombičkové pero + hadřík (bude potřeba až později)
obaly na sešity a učebnice
(kupujte až podle velikosti učebnic)
Do výtvarné výchovy:
školní desky na výkresy A3 – pevně spojené, ne na
mašličky (budou využívány až do 5. třídy)
kufřík na výtvarné potřeby
tempery + malá paletka na míchání barev
kvalitní nůžky s kulatou špičkou (pro praváky nebo
pro leváky)
lepidlo - tyčinka Kores, houbička

Do Tělesné výchovy:
• tričko s krátkým rukávem, kraťasy, ponožky,
cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou
(Děti budou mít úbor uložen v košíčcích ve třídě)
Dále:
• látkový ubrousek na prostření při svačině
• ručník s poutkem
• v aktovce vždy balíček kapesníčků
Je nezbytně nutné všechny věci podepsat
nebo nějak označit.

Základní organizační informace:
- vyučování na naší škole začíná v 7.45 hod.
a končí v 11.25 hod.
- kroužky ve škol.roce – bude upřesněno v průběhu
měsíce září
- přihlášky do školní družiny si rodiče vyzvednou
hned první školní den
Podrobnější informace Vám budou podány první školní
den a na první společné schůzce s tř.učitelem v září,
popř. sledujte informace na webových stránkách naší
školy http://www.zsmsdomasov.cz/

• Ukázka boxu na sešity
https://www.papir.cz/img/x/24046/0-box-na-sesity-a4-s-gumoumix.jpg

• Pero pro prvňáčka
Na nácvik správného držení pera a jemného přítlaku
je vhodnější pero s hrotem (klasická kovová špička).
Plnění je bombičkou (vhodné je mít v pouzdře
alespoň 2 náhradní). Dobré je i ergonomické
upravení držení a protiskluzový trojhranný úchop.
Je vhodné volit pero tenčí, ne moc silné – to se
dětem hůř drží. Nezapomeňte při výběru, že existují
zvlášť pera pro praváky a leváky. Osvědčené je
např. pero CENTROPEN- SHARK.
https://www.sevt.cz/produkt/centropen-bombickove-pero2166-shark-mix-barev-41164500/?CategoryExternalID=2298

