Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace
Pražská 2817, 276 01 Mělník

tel.: 315 62 30 15

Seznam pomůcek do 1. třídy
aktovka
penál
2x tužka č. 2 (AB) (doporučujeme trojhrannou)
pastelky (doporučujeme trojhranné)
ořezávátko
měkká guma
nůžky
2x fix na stírací tabulku
stírací tabulka A4
desky na sešity
desky na písmena a číslice
1x malý notýsek
klíčenka na čip do jídelny a klíče od šatny
ramínko na bundu do šatny
přezůvky (doporučujeme s pevnou patou)
obal na ŽS (průhledný z pevnějšího plastu)
pomůcky na VV: igelit na stůl, převlečení (zástěra, staré delší triko), modelína, voskovky,
vodové barvy, štětce (různé velikosti a tvary – plochý i kulatý), kelímek na vodu (nejlépe
s víčkem), lepidlo tuhé (tyčinka)
pomůcky na TV: cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, mikina, ponožky), sportovní obuv do
tělocvičny (světlá podrážka), venkovní sportovní obuv, plátěný vak na zavěšení
2ks utěrky na ruce
1ks kapesníčky v boxu

Rady, tipy, vychytávky
1. aktovka





nekupujte tašku na kolečkách –
převyšuje svou vahou doporučených
1,2 kg, na zádech je její konstrukce
nepohodlná a děti s ní musí být
schopni chodit i do schodů a vložit ji
do šatní skříňky
naučte děti předem s taškou zacházet
– nechte dítě, aby si s ní hrálo a
zkoušelo si ji zapnout, rozepnout,
nasadit samo na záda, pověsit za
poutko na háček








2. penál
ideální je zakoupit takzvané školní pouzdro - nezabere na stole tolik místa na
lavici, má jen jeden zip, uvnitř malý pořadač na základní tužky a pero a pod
pořadačem je spousta místa na „vhození“ pastelek, gumy, ořezávátka a lepidla

3. trojhranné tužky, pastelky
pastelky a tužky, které mají plošky, se lépe drží a nekloužou v ruce (což rády dělají
ty kulaté ) – takže šikovné jsou 3hranné nebo 6ti hranné - vypadají v průřezu
takto:

nekupujte zbytečně ještě více tvarované, tlusté, se zářezy, s uměle vytvořenými
úchyty …tyto pomůcky jsou vhodné až pro děti, které mají problém a potřebují ho
řešit;
nikde v seznamu není pero – je to schválně, protože ho děti budou používat až od
cca prosince a každá učitelka si pak zvolí to, se kterým má dobré zkušenosti



4. ořezávátko
nejlépe se zásobníkem, aby dítě nemuselo s každou pastelkou běhat ke koši



5. měkká guma
nejlepší je obyčejná bílá – různé obrázkové často špiní






6. nůžky
existují varianty pro praváky a leváky !
vyzkoušejte, aby opravdu stříhaly – některé dětské varianty jsou tak „bezpečné“,
až s nimi papír neustřihnete
neměly by mít úplně ostré špičky, ale ani velké kulaté konce – občas tu špičku při
stříhání potřebujete
k tomu by se svojí velikostí měly pohodlně vejít do školního pouzdra (penálu)

7. stírací tabulka a 2x fix na stírací tabulku






tabulka ve velikosti A4, většinou se prodává rovnou i s fixami – velmi využívaná a
funkční pomůcka – děti na ní napíší odpověď – zvednou, ukážou a pak smažou
hadříkem nebo papírovým kapesníkem
pro prvňáky je dobré, když má z jedné strany širší linky

8. desky na sešity
je velmi módní mít tvrdé desky s obrázkovými motivy – pokud Vaše dítě po nich
touží, není to špatně, ale jsou zbytečně těžké, neforemné a zaberou v aktovce moc
místa
protože jsou vyztužené už aktovky samotné, tak jde hlavně o to, aby se učebnicím
a sešitům neohýbaly rohy při vkládání dovnitř do tašky - na to jsou dostačující a
velmi praktické průhledné desky s gumou – kupte 2 – 1x ve velikosti A4 na
pracovní sešity s širším hřbetem a 1x A5 na žákovský sešit, notýsek a sešity



9. desky na písmena a číslice
některé paní učitelky používají raději svačinový box nebo plastovou kapsičku
s uzavíráním – raději vyčkejte s koupí až na první třídní schůzky



10. 1x malý sešítek
je to takový úkolníček – vzkazníček – paní učitelky ho někdy dávají dětem hromadně,
mají různé požadavky na velikost – raději vyčkejte na první třídní schůzky










11. obaly na sešity
na žákovskou knížku (sešit) velikost A5 – z pevného
průhledného plastu
na pracovní sešity a učebnice vyčkejte s koupí, až je
budete mít v ruce a přímo s učebnicemi zajděte do
papírnictví – mají různé velikosti, často je to oříšek i pro prodavače; kupujte vždy
silnější materiál – jemné tenké plastové obaly se trhají a na sešitech vůbec nedrží
(bohužel je často prodávají v akcích za levno)
12. klíčenka na čip
více vydrží klíčenka bez odepínací plastové přezky a k tomu pořiďte kvalitní kroužek
na klíče, který zaháknete přímo do pevného oka u klíčenky – z odepínacího „zobáčku“
čip a klíč od šatny často vypadávají

13. přezůvky a cvičky do tělocvičny
doporučujeme s pevnou patou – děti chodí po schodech, občas popoběhnou – takže
bez uchycení na patě dětem padají a mohou se stát úrazy
při koupi v obchodě vyzkoušejte, jestli nebarví podrážka – ať se dítě proběhne a
párkrát třeba kopne patou o zem – bohužel levné boty často barví podlahu a je jedno,
jakou mají podrážky barvu (černou, ale i bílou nebo růžovou)
tyto tvary bačkor (viz. obrázek) jsou vyzkoušené i jako vhodná varianta cviček do
tělocvičny – drží lépe než „jarmilky“ – musíte ale koupit dvoje (1x bačkorky a 1x do
tělocvičny zvlášť) a opět otestujte, zda nedělají šmouhy na linu












14. plátěný vak na Tv
vak musí být z prodyšné látky, aby se v něm lehce zpocené oblečení po TV
nezapařilo
šikovné maminky/babičky ho zvládnou ušít i doma

15. pomůcky na Vv
nikde není napsaný kufřík !– některé paní učitelky ho nepoužívají – vyčkejte na
1.třídní schůzky
zrovna tak nikde nejsou tempery – většina paní učitelek v 1.třídě používá velká
balení pro celou třídu
převlečení - nejlepší je velké dospělé tričko, které si děti bez potřeby zapínání a
vázání přetáhnou přes oblečení a jsou ochráněni až po stehna od nechtěného
nabarvení
igelit na stůl – jde o odstřihnutou část igelitového ubrusu, některé paní učitelky
mají igelity pro celé lavice najednou – s koupí vyčkejte
štětce – v nabídce papírnictví bývají sady 6ks školních štětců různých velikostí –
pohlídejte, aby byly kulaté i ploché

kelímek na vodu – pokud potřebujete ušetřit,
tak schovejte misku od Ramy nebo jinou
podobnou, která je nižší, má široký spodek a
nepřevrhne se; nebo můžete zakoupit kelímek
s víčkem proti rozlití



lepidlo tuhé – naučte předem děti s tímto lepidlem zacházet: netlačit, vyšroubovat
jen malinko, před zavřením zašroubovat, dobře zavřít, až to cvakne – mohou se při
tom opřít víčkem o lavici – často se dětem ve škole stává, že ho špatně zavřou a
pak jim ztvrdne nebo se celé opatlá tím, že přebytek před
uzavřením nezasunuly; kupujte zásadně jen bílá lepidla – ne
fialová apod.



vodové barvy – osvědčené jsou klasické vodovky Koh-i-noor, pozor hlavně na
vodovky podivných barev v akcích supermarketů (růžová, fialová, různě vybledlé
– často na papíře vůbec nejsou vidět)



voskovky – ideální pro školu jsou v balení po 12ti kusech



modelína – známá klasika, 10 barev, nevysychající na vzduchu

Vážení rodiče, tento seznam je vytvořen z pohledu zkušeností paní učitelky na 1. stupni.
Mgr. Marie Maříková

