
Pomůcky pro budoucí prvňáčky  - školní rok 2018 /2019 

Škola zajišťuje žákům učebnice, pracovní sešity  a pomůcky v hodnotě 200,- Kč na žáka. Vše potřebné 

na práci v hodinách zajistí třídní učitelky a cenu, která přesáhne 200,- Kč, doplatí rodiče na začátku 

školního roku. 

Třídní učitelky zajistí:   

- trojhranné pastelky   - voskové pastely 

- fólie A 4, A 5   - 1ks lihový fix silnější 

- modelínu    - vodové barvy 

- štětce kulaté a ploché  - plastikolorky 

- lepidlo Kores    - barevné papíry (složku) 

- tabulku na psaní    - barevné čtvrtky (složku) 

- fixy na tabulku 2ks    - Stabilo – tužky se zářezy – 2 kusy 

- Stabilo ořezávátko    - kostičkovaný sešit 

- číslice a puntíky    - čtvrtky bílé A4, A3 

- náčrtníkové čtvrtky A4, A3   -notýsek na známky 

 -písmenka na skládání   - sešit s pomocnými linkami 

Učebnice: Matematika – Pracovní sešity Krteček (3 díly) – vydavatelství Alter 

Prvouka  - Pracovní učebnice – vydavatelství Nová škola 

Český jazyk – Živá abeceda, Slabikář, Písanka 1. – 5. díl – vyd. Studio 1 + 1 

Kreslené uvolňovací cviky pro prvňáčky  - vydavatelství SPN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pomůcky, které zajistí rodiče:  

Aktovka: desky na písmena a desky na číslice 

obaly na sešity a učebnice (zakupte až po rozdání učebnic a sešitů) 

Penál: měkká bílá guma, ořezávátko na pastelky, ostré nůžky s kulatou špičkou, slabé fixy – 6 barev 

Tv – látkový sáček: tričko, kraťasy, mikina, tepláky, vhodná obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, 

obuv na hřiště,  tenisový míček, švihadlo 

Bačkory v látkovém sáčku se světlou podrážkou (lze využít i sandály).  -do třídy i do družiny 

Ručník s poutkem (podepsaný), papírové kapesníčky. 

Kapsář na lavici – velikost asi 30 x 30 cm se dvěma delšími šňůrkami v rozích na uvázání k lavici 

Kufřík na výtvarnou výchovu: kelímek na vodu – (větší, stabilní), savý hadr (např. plena), 

igelitový ubrus (cca 50 x 60 cm), pracovní oděv (starší tričko, zástěrka) 

 

Prosíme rodiče, aby veškeré pomůcky dětem podepsali. Usnadníte tím práci nejen 

svým dětem, ale i nám. Děkujeme! 

 

Zahájení školního roku bude 3. 9. 2018 v 8:15hod. před školou, přezutí do třídy 

vezměte do látkového sáčku s sebou. Konec bude okolo 9:15 hod., poté je možné 

využít školní družinu. Aktovku si děti vezmou až následující den. 

 

Přejeme Vám i dětem krásné  a slunečné léto, užijte si klidu a odpočinku o dovolené. 

Těšíme se na Vás v září! 


