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Pomůcky pro šk. rok 2021/2022
Vážení rodiče, níže najdete seznam pomůcek pro nový školní rok. Děti by je měly přinést do pátku 3. září.
Pomůcky potřebné pro                1. ročník


Do penálu: 
	3 ořezané tužky č. 2 s gumou, 1 tužka č. 3 (na rýsování)

později plnicí pero Tornádo nebo jiné /např. Stabillo nebo Pilot Frixion – s mazací gumou/ 
	ořezávátko, gumu 
	dřevěné pastelky a fixy 
nůžky s kulatými hroty (leváci-nůžky pro leváky) 
krátké pravítko
	tyčinkové lepidlo 
	2 hrací kostky – 1 červená, 1 modrá


Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti: 
	kufřík na pomůcky – může být i plastová krabice (příp. krabice od bot)

igelitovou podložku na lavici /cca 50x40 cm/ nebo ubrus
plochý štětec č. 12, kulatý štětec č. 8 a 10 
vodové barvy + plastový kelímek na vodu + houbičku 
tyčinkové lepidlo + malý Herkules 
bělobu a černou tuš 
	tempery 
	hadřík na štětce
	paleta (stačí jakákoliv deska nebo tácek)
	pastelky + pastelky voskové 

plastelínu 
	fixy 
	černý fix /silný/ + zmizík
	několik špejlí
modelína
	staré tričko či zástěra
	nůžky s kulatou špičkou (nůžky pro leváky)
	20 ks čtvrtek A4 + 20 ks čtvrtek A3
složka barevných papírů

Do aktovky: 
	desky na sešity, číslice a skládací abecedu 
	pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou

smazatelná tabulka, hadřík, 2 různobarevné fixy na smazatelnou tabulku
obaly na sešity a učebnice
	pořadač na euroobaly + 10 euroobalů 


	krabičku na svačinu a látkový ubrousek

průhlednou fólii na psaní - tvrdou /velkou A4 – 1x, malou A5 – 1x/ 

Na tělocvik do látkového sáčku: 

	tenisky do tělocvičny s bílou podrážkou a tenisky do haly, na hřiště, tepláky (+ tepláková bunda), tričko, trenýrky (krátké elasťáky), gumička do vlasů (dívky), švihadlo, míček 

Přezůvky s bílou podrážkou (ne pantofle) v látkovém pytlíku 
Děti, které budou navštěvovat školní družinu: balík papírů, papírové kapesníky (tahací z krabičky), přezůvky, soupravu na ven (zvlášť v pytlíku) 

Vše je nutné označit jménem! 
	Pracovní sešity, sešity a učebnice, (případně další výtvarný materiál) pro 1. třídu zakoupí škola hromadně a poté Vám budou vyúčtovány.



