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POMŮCKY A INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

- při výběru aktovky přihlédnout na hmotnost, pevná záda, široké nastavitelné 
popruhy, jednoduché zapínání 

- penál 

- Vybavení penálu:   pastelky /nejlépe trojhranné základní barvy/, 4 tužky č. 2 (pro lepší 
držení v ruce trojhranné), pero až později a podle doporučení třídní učitelky,      
ořezávátko, měkká guma, 2 suché fixy na tabulku, malé pravítko, lepidlo tuhé – 
tyčinka menší velikost – KORES

- stírací tabulka A4
- desky na sešity A4
- box na svačinu
- přezůvky 

- lahev na pití 
- klíčenka na čip do jídelny a klíčky

S penálem i aktovkou naučte děti zacházet ještě před vstupem do školy /otevřít, 
zapnout, uklidit sešity / - prvňáček pak bude při vstupu do školy klidnější – 
samostatnější – děti si určitě rády budou hrát doma o prázdninách na školu.

Výtvarná a pracovní výchova (nenoste 1. školní den)
- kufřík
- voskovky/12ks v krabičce/
- anilinové barvy nebo vodové barvy  KOH-I-NOOR

- temperové barvy KOH-I-NOOR
- paleta

- hadřík
- kelímek s víčkem /od krému/
- oděv na Vv/zástěra, stará košile, delší triko…/

- nůžky/nejlépe značky Maped, rozlišit pro praváky a leváky/
- modelína/nelepivá/

- podložka na modelování 
- pevné desky na výkresy A3
- barevné papíry obyčejné (nelepící)
- štětec plochý, kulatý /různé velikosti/

- lepidlo tuhé – tyčinka větší velikost – KORES



Tělesná výchova
- venkovní sportovní obuv

- sportovní obuv do tělocvičny/světlá podrážka/ - ne „Jarmilky“ – dětem padají
- cvičební úbor /tričko, kraťasy, tepláky, mikina, ponožky/
- švihadlo/pozor na správnou délku lana/
- plátěný vak/sáček/pro uložení věcí na Tv/dostatečně velký/k zavěšení 

Doporučení: PROSÍME VŠECHNY VĚCI PEČLIVĚ PODEPSAT!!!

Informace pro první školní den

DĚTI SI PŘINESOU POUZE AKTOVKU A VYBAVENÝ PENÁL 
TENTO DEN SE DĚTI NEMUSÍ PŘEZOUVAT

Dětem přejeme šťastné vykročení do 1. třídy a rodičům hodně trpělivosti a 
pochopení. 


