POMŮCKY do 1. třídy
Školní taška
Školní penál: denně ořezané tužky č. 2 – 2x, č. 1 – 1x (ne mikrotužky), pero zatím nekupujte!
ořezané pastelky (tužky i pastelky nejlépe trojhranné pro správný úchop)
ořezávátko s nádobkou, guma
Sešity:

1x velký nelinkovaný sešit č. 420
1x malý notýsek č. 644 (ne úkolníček)
Obaly na sešity a učebnice kupte až v září podle rozměrů jednotlivých knih, písanek…
Do lavice:

malý plastový box (může být i svačinový), do kterého uložte:
nůžky (pro praváky, nebo leváky)
tuhé lepidlo v tyčce (nejlépe Kores nebo Herkules)
10 plastových víček (od pet lahví) jedné barvy
desky s drukem formátu A4, do kterého uložte:
napisovací stíratelnou tabulku formátu A4 + 2 popisovače + hadřík 2x

VV a PČ:

Výtvarné potřeby doporučuji od firmy KOH-I-NOOR.
Všechny pomůcky budou uloženy v podepsaném plastovém boxu (musí se
do něho vejít formát A4).
pastelky (větší sada)
černý fix (klasický)
voskovky
suché pastely (kulaté křídy, ne na tabuli)
velké temperové barvy
velké vodové barvy
hadřík na barvy (raději dva) + houbička na nádobí
štětec plochý (tenký a široký), štětec kulatý (tenký a široký)
kelímek na vodu (nejlépe uzavíratelný s otvorem, ne skleněný)
plastová paleta na míchání barev
barevné papíry (větší balení – nejlépe uložit do desek s drukem A4)
špejle – 10x (bez ostré špičky), brčko – 3x
tuhé lepidlo v tyčce (větší, nejlépe Kores nebo Herkules)
modelína (větší balení) + deska na modelování formátu A4
omyvatelný ubrus na lavici
pracovní zástěra nebo starší triko či košile – nejlépe s dlouhými rukávy

Ostatní pomůcky:
malá (A5) a velká (A4) tvrdá napisovací folie – průhledná otevírací
desky na číslice a sadu číslic se znaky + – = < > , (písmena nekupujte!)
tvrdé desky na učebnice (formát A4) a sešity (formát A5)
ručník s poutkem
rychlovazací desky + 10 folií (postupně dle potřeby doplňovat)
přezůvky (ne pantofle)
krabička na svačinu (plastová), pití nosit v plastové lahvičce
krabice papírových kapesníčků (vytahovacích)
Tělesná výchova: vše uložit do látkového sáčku
cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláková souprava)
cvičební obuv (cvičky do tělocvičny, tenisky na ven)
švihadlo, tenisový míček
VŠECHNY VĚCI, PROSÍM, DŮSLEDNĚ PODEPIŠTE LIHOVÝM FIXEM – i drobné
pomůcky (desky, každou tužku, pastelku, temperku, štětec, nůžky, přezůvky, věci na TV…).
DĚKUJI!!!
Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2017 – děti s rodiči na 1 hodinu, bez aktovek, bez přezůvek.

