SEZNAM POMŮCEK PRO 1. TŘÍDU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Vážení rodiče nastávajících prvňáčků,
v nadcházejícím školním roce 2020/2021 nastoupí Vaše dítě do 1. třídy, proto bych Vás chtěla seznámit
s některými důležitými informacemi. Budoucí prvňáčci mají všechny učebnice a sešity hrazeny školou, také
dostávají uvítací balíček pro prvňáčky. Pomůcky z balíčku budou zůstávat pro práci dětí ve škole. Přesto
v příštím školním roce budeme potřebovat od Vás zakoupit níže uvedené pomůcky. Je třeba, aby byly
všechny podepsané, aby si je děti poznaly.
Předem děkuji za Vaši pomoc a zajištění těchto věcí do září 2020.
S pozdravem a přáním hezkého léta
Lucie Růžičková
TŘÍDNÍ A VV FOND 600,- Kč, ze kterého zakoupím potřebné sešity, výtvarný materiál (barevné papíry,
čtvrtky, tekuté lepidlo, velké balení temper, voskovky, palety, modelínu složky, šanony, desky s klipsem,
polštáře, pořadače, …)
100, - Kč na papíry na kopírování
Výbava do penálu:
 2 vždy ořezané tužky různé tvrdosti (nejlépe č. 1, 2, 3),
 1 pero,
 zmizík (dle potřeby),
 guma,
 ořezávátko,
 nůžky,
 vždy ořezané pastelky 10 kusů (NENOSIT V PENÁLE FIXY),
 krátké pravítko,
 fix na mazací tabulku, hadřík,
Do výtvarné výchovy (NEKUPUJTE papírový KUFŘÍK, dětem zakoupím krabici.):
 fixy (10 – 12 barev),
 pastelky,
 min. 2 ploché a 2 kulaté štětce (dop. vel. 6, 8, 10, 12)
 tuhé lepidlo,
 igelitový ubrus (rozměr min. 70x 60)
 převlečení (triko, zástěra, stará košile, …)
 hadřík,
TV úbor v látkové tašce - Vše prosím podepsané.
(Žáci si budou cvičební úbor nechávat ve své šatní skříňce.):
 tričko,
 krátké kalhoty (do tělocvičny),
 dlouhé kalhoty (na hřiště),
 ponožky,
 obuv do tělocvičny (cvičky bez černé podrážky) a na ven.
Další potřeby, které by mělo dítě mít a zůstanou mu pro práci ve škole:








náhradní pero,
podepsaný ručník s poutkem,
papírové kapesníčky,
přezůvky,
trojúhelník s ryskou,
dostatečné množství obalů na učebnice a sešity, které budou od září na každé učebnici a sešitu.

