
Informace pro rodiče žáků 1. třídy 

školní rok 2010/2011 

Vážení rodiče, těším se na vzájemnou spolupráci a věřím, že se společně budeme radovat z 

úspěchů Vašich dětí a budeme si pomáhat i v případných nezdarech. Aby byl start školního 

roku bez větších problémů, prosím Vás, abyste svým dětem opatřili: 

 obaly na knihy a sešity (v září dle rozdaných učebnic a sešitů)  

 desky na sešity (velké) 

 desky na písmenka 

 desky na tečky a číslice 

 penál 

 nůţky ostré s kulatou špičkou  

 tuţku č. 1 a 2  

 2 pera Tornádo (později), hadřík na pero 

 hadřík do Vv (výtvarná výchova)  

 fixy 12 barev  

 špejle do pracovních činností - 10 ks 

 přezůvky (bílá podráţka)  

 látkový sáček (popříp. igelitovou tašku) na cvičební úbor  

 cvičební úbor - tričko, kraťasy nebo tepláky, cvičky (bílá podráţka), na hřiště – 

tepláková souprava, ponoţky, tenisky 

 švihadlo 

 látkový ubrousek na svačinu (prostírání) 

 sáček na pomůcky (k zavěšení na lavici): 

 

 

 

  tkanice 

   

 

    

 

           30 cm 

   

                                          

 

 

 

  40–50 cm   

 

VŠE PODEPSANÉ! 

 

 

 

 

 

 

kapsa                        



Děti, které nastoupí do 1. třídy na naší škole, dostanou toto vybavení: 

Pomůcky 

 Barevný papír 20 listů 

 Pastelky 12 barev 

 Voskovky 12 barev 

 Tuţka trojhranná č. 2 

 Štětec č. 8, štětec plochý č. 12 

 Kelímek na vodu 

 Ubrus PVC 

 Lepidlo tuba 50 g 

 Pravítko 17 cm 

 Křídy suché 6 barev 

 Plastelína 200 g 

 Sešit 511 

 Sešit 513 

 Sešit 5110 

 Tuţka č. 1, 2, ořezávátko, pryţ 

 Psací tabulku (k zapůjčení), fix na tabulku 

 Šanon 

 Karton  A4, A3, náčrtkový papír A4, A3 

 Vodové barvy velké 

 Sada školních písmen   

 Sada školních číslic  

 Zápisníček A6  

 Notýsek pro prvňáčky (ţákovská kníţka) 

Učebnice a pracovní sešity 

Jazyk český 

 Ţivá abeceda 

 Slabikář (k zapůjčení)  

 Písanka I. a II. - uvolňovací cviky, číslice  

 Písanky ke Slab. - 3 sešity 

 Písmena a slabiky 

Matematika 

 Matematika 1, 2, 3, 4 - pracovní sešity  

 Číslice a tečky 

Prvouka 

 Cestička do školy I. a II. - pracovní sešity          

                                                                                Mgr. Kafková Helena, tř. uč. 1. třídy 


