
Vážení rodiče,  

prosím zkontrolujte a případně ještě doplňte dětem připravené školní potřeby  

DO 1. TŘÍDY na školní rok 2022/ 2023: 
 

Aktovka 

Obal na sešity, učebnice a pracovní sešity (4 ks A4, 4 ks A5) + obaly na AJ (2 ks) 

Penál (1 zip) 

Záložka do ŽA, Slabikáře a Prvouky (při poškození či ztrátě prosím IHNED nahradit novou jakoukoliv 

záložkou) 

Ořezané tužky č. 2 nebo č. 3 (nejlépe trojhranné), 2 ks   

Bude-li někdo tlačit, budu pak požadovat pentelku, ale nejdříve to zkusíme bez ní. 

Ořezávátko se zásobníkem (velikost strouhátka = šířce pastelek) 

POZDĚJI VE ŠKOLNÍM ROCE: plnicí pero  

Hadřík na pero, hadřík na utírání štětců  

Plášť nebo zástěra na výtvarnou výchovu  

Látkový pytlík na zástěru 

Jarmilky či tenisky se světlou podrážkou, druhé boty na hřiště (nejlépe v nich ten den přicházet) 

Cvičební úbor + látkový pytlík na cvičební úbor  

Přezůvky se světlou podrážkou a pevnou patou + pytlík do šatny na přezůvky  

Látkový ubrousek na svačinu (prostírání) 

Papírové kapesníky (1 krabička po 200 kusech), klidně 2 

Ovocná šťáva (1 lahev)   

Nůžky (ostré NE DĚTSKÉ, KULATÉ!)                                                                                                                

Paleta na temperové barvy (nejlépe umělohmotná, dobře omyvatelná)  

Suché křídové pastely   

Uzavíratelný kelímek na modelovací hmotu (např. od velké Ramy) 

Kelímek na vodu (nejlépe od MALÉ RAMY, Flory: dobře leží na lavici a hůře se převrhne) VELKÝ SE NEVEJDE 

DO ŠUPLÍKU!!! 

POZDĚJI VE ŠKOLNÍM ROCE: Papírové hodiny    

Průběžně doplňovat pastelky do 12 barev – MĚKKÉ, TROJHRANNÉ, nejlépe KOH-I-NOOR, STABILO či 

Maped     

Vhodné DOKUPOVAT další odstíny temperových barev (volné tuby), které na začátku dostanou. VŮBEC 

NEBUDOU TŘEBA FIXY NA MALOVÁNÍ! 
 

! OFOCENÝ PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY! 

!!! VEŠKERÉ VĚCI DÍTĚTI PODEPIŠTE (i každou pastelku )!!! 

Většina těchto pomůcek přejde s dítětem do 2. třídy. 

Hračka či jiná zábava na přestávky je možná, děti si za ni ale zodpovídají samy a nejprve musí mít nachystané 

věci na hodinu. 

 

V průběhu školního roku si Vás dovolím občas požádat o pomoc při zajištění jiných věcí do výuky (noviny, 

obrázky, krabice apod.), popřípadě o to, co jsem teď opomněla.  

 

Od druhého dne s sebou: 

Vybavené pouzdro, pití, svačinu, aktovku, nůžky, lepidlo, podepsaný ručník s poutkem, přezůvky, co nejvíce 

podepsaných pomůcek (které dostanou první den) zpět do školy 

 

Co nejdříve (nejlépe do konce PRVNÍHO týdne): 

- Prosím, aby děti přinesly svou fotku (portrét) velikosti cca 3x4 cm, která ve škole zůstane.  

Účel: pochvalné aktovky. 

- 2 pohlednice nebo foto velikosti pohlednice z prázdninových míst (i vytištěné) 

- Polštář na sezení či ležení (může být i podsedák na zahradní křeslo) 

- Na přestávky časopis či omalovánku, kterou si ve třídě připnou na přestávkovou šňůru (podepsanou) 

               

Moc děkujeme za důslednou a včasnou přípravu.  

                          Radka Maršálková a Nelly Kavalová, Vaše první třídní učitelky  


