
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 
 

V pondělí 3.9.2018 v 7:55 hodin se sejdeme před školou, v případě nepříznivého počasí ve 

vstupní hale školy. Aktovku si dítě přinese s sebou. 

Budou 2 seznamovací hodiny, první část bude slavnostní, společně rodiče s dětmi a s třídní 

učitelkou.  Ve druhé části si převezme děti paní vychovatelka a bude následovat schůzka 

rodičů s třídní učitelkou. 

Děti se půjdou podívat do družiny. 

 

Aktovka do 1. třídy 

 

Sloha na sešity A4, pouzdro, svačina s ubrouskem, pití, sloha na písmena, sloha na čísliceA5, 

1 balení papírových kapesníčků / krabice /, 

12 průhledných obalů na sešityA5, obal na Slabikář, 2 malé obaly A6 na deníčky, přezůvky 

s pevnou patou, svačina v plastové krabičce, pití.  

Všechny učebnice a písanky do 1. třídy dostávají děti zdarma od školy. 

Ostatní sešity zakoupí třídní učitelka a děti je budou dostávat v průběhu školního roku. 

 

Pouzdro 

 3 tužky č. 2, pastelky (12 barev) /doporučuji silné trojhranné /, nůžky s kulatou 

špičkou/větší/, ořezávátko uzavřené, guma, krátké pravítko asi 16 cm, 

/ pero až od listopadu / 

 

Kufřík do výtvarné výchovy 

Barvy temperové a vodové nejlépe značky Koh-i-noor, 2 štětce kulaté 

/ např. číslo 8 a 10/ , 1 širší plochý štětec, nádobka na vodu/ plastová/, hadříky, plastelína, 

voskovky 12ks, fixy 12 ks, podložka na modelování, 2 tuhá lepidla /Kores/ větší a menší 

tyčinka, triko, igelit na lavici ( 50 x 70cm). 

Ostatní výtvarné potřeby zakoupí třídní učitelka / výkresy A4, A3, 

barevné papíry, náčrtníky, tuže, klovatiny atd./ 

 

 Tělesná výchova – plátěný pytlík  

/ děti si ho nechávají ve škole / 

Bílé cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou / podepsané !!!!!!!/ 

Triko, kraťasy nebo tenké tepláky, ponožky.  

 

Plavání – igelitová taška /děti si nosí v den plavání / 

Plavky, ručník, koupací čepice, sprchový gel, hřeben  

 

Prosíme všechny věci podepsat, včetně pouzdra. 

 

 
 

Třídní učitelka zakoupí koberec, plastové bedýnky, pořadače, euroobaly, sešity, notýsky, 

plastovou obálku, výkresy, barevné papíry, náčrtníky, tuže, klovatiny, inkousty a ostatní 

výtvarný materiál. 

 

 


