Školní potřeby pro prvňáčky 2019/2020
Rodiče zajistí:

Potřeby pro výtvarnou výchovu:
·
·
·
·
·
·
·
·

vodové barvy* (obdélníkové velké, 12 barev)
tempery*
plastelína*
štětec kulatý (č. 8) a plochý (č. 12)
voskovky*
barevné papíry (20 listů)*
kelímek na vodu (nejlépe nevylévací) *
progresa

Vybavení pouzdra:
·
·
·
·
·
·
·

2x trojhranná tužka č. 2
pastelky (cca 10 barev) *
guma
ořezávátko
lepidlo v tyčince (nejlépe zn. Kores- velké)
nůžky (s kulatou špičkou, dobře stříhající)
inkoustové pero rodiče pořídí až později, po domluvě s p. uč. (nejprve děti píší obyčejnou tužkou)

Pomůcky do TV:
·
·

cvičební úbor v textilním sáčku (tričko, kraťasy, cvičky)
potřeby pro plavání (plavky, plavecká čepice, osuška, mýdlo, hřeben, nepovinné: plavecké brýle, pantofle k bazénu)

Ostatní pomůcky:
·
·
·
·
·
·

tabulka Centropen (velikost A4) + 2 popisovače
desky na sešity
zásobník na číslice
obaly na sešity (upřesníme na začátku školního roku)
přezůvky v textilním sáčku
textilní ubrousek na svačinu

Škola zajišťuje pracovní sešity a výkresy. Sešity uhradí rodiče v září.
Věci označené hvězdičkou*, dostanou děti v dárkovém balíčku 3. září od města Šlapanice.

Organizace školního roku 2019/2020 pro prvňáčky
Po 3. 9. 2018

-

slavnostní zahájení školního roku
Sraz v 7.40 hodin na chodníku pod školou. Děti přijdou s aktovkou bez přezůvek.

Program:
8.00 - 8.30 - děti ve třídě, rodiče ve školní družině
8.40
- slavnostní přivítání na hřišti pro děti i rodiče
Út 4. 9. 2018
St 5. 9. 2018
Čt 6. 9. 2018
Pá 7. 9. 2018

-

Ostatní informace naleznete v deníčku, který děti obdrží první den.
7.55 - 9.35 hodin (2 vyučovací hodiny)
7.55 - 10.40 hodin (3 vyučovací hodiny)
7.55 - 10.40 hodin (3 vyučovací hodiny)
7.55 - 11.35 hodin (4 vyučovací hodiny)

První třídní schůzky se budou konat ve středu 5. 9. 2018 v jednotlivých třídách od 17.00 hodin (v době konání Jarmarku kroužků). Datum ještě potvrdíme
dětem do deníčku. Účast jednoho z rodičů nutná.
.
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Seznam pomůcek pro 1. stupeň – 2. ročník
Desky na sešity, přezůvky v pytlíku, malý ručník, látkový ubrousek na svačinu, box na svačinu, láhev na pití, trojúhelník s ryskou, záložky na čtení, přívěsek
na krk na čip a klíček od šatní skříňky.

Do pouzdra:
·

pero Tornádo 2 ks, alespoň 3 tužky č.2, tužka č.3 na rýsování, gumu, malé pravítko na podtrhávání, pastelky, ořezávátko.

Tělesná výchova:
·

cvičky (podrážka, která nedělá čáry), cvičební úbor – v látkové tašce nebo pytlíku, potřeby na plavání v igelitové tašce nebo pytlíku – plavky,
koupací čepice, mýdlo, ručník, hřeben

VV a PČ:
·

vodové barvy + 3 kulaté štětce, temperové barvy + 2 ploché štětce různé tloušťky, větší kelímek na vodu, hadřík ze savé látky, mastné voskovky,
progressa, plastelínu, černý fix, lepidlo v tyčince, tuš, barevné papíry, plastový ubrus na lavici, nůžky noste v aktovce

Všechny věci, prosím, viditelně označte jménem nebo číslem (zůstává stejné jako v 1. ročníku).
Nejstarší žák z rodiny, který navštěvuje naši školu, přinese balík kancelářského papíru do kopírky formátu A4.
Sešity, pracovní sešity a výkresy objednává škola. Platba v září ze školního fondu. Sešity poté bude nutno obalit.
Tento seznam pomůcek je obecný, v jednotlivých třídách mohou být drobné odlišnosti dle individuálních potřeb třídní učitelky/ třídního učitele (viz třídní
seznamy).
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Seznam pomůcek pro 1. stupeň – 3. ročník
Tv
·

cvičky (nebo tenisky s bílou podrážkou), cvičební úbor, pytlík na cvičební potřeby.

Plavání
·

plavky, ručník, mýdlo, plavecká čepice, hřeben

Vv, Pč
·

vodové barvy (nebo tempery), dva štětce, kalíšek na vodu, nůžky, tubové lepidlo (raději větší), pastelky, voskovky, složku barevných papírů,
černá tuš, podložku nebo noviny, ručník.

·
·

trojúhelník s ryskou, pravítko 30cm, tužka č. 2 a 3, kružítko,
lenoch do sešitu A4

M

Ostatní potřeby
·
·

přezůvky, pytlík na přezůvky, pouzdro, pero, gumu, obaly na sešity a obaly na knihy (stačí koupit až v září podle počtu daných učebnic a sešitů)
dále vybíráme během září balík 500 listů papíru do kopírky - formát A4. Donese jen nejstarší sourozenec na škole.

Sešity, pracovní sešity a výkresy objednává škola. Platba v září ze školního fondu. Sešity poté bude nutno obalit.
Tento seznam pomůcek je obecný, v jednotlivých třídách mohou být drobné odlišnosti dle individuálních potřeb třídní učitelky/ třídního učitele (viz třídní
seznamy).
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Seznam pomůcek pro 1. stupeň – 4. ročník
Tv
·

cvičky (nebo tenisky s bílou podrážkou), cvičební úbor, pytlík na cvičební potřeby.

Plavání
·

plavky, ručník, mýdlo, plavecká čepice, hřeben

Vv, Pč
·

vodové barvy (nebo tempery), dva štětce, kalíšek na vodu, nůžky, tubové lepidlo (raději větší), pastelky, voskovky, složku barevných papírů,
černá tuš, podložku nebo noviny, ručník.

·
·

trojúhelník s ryskou, pravítko 30cm, tužka č. 2 a 3, kružítko,
lenoch do sešitu A4

M

Ostatní potřeby
·
·

Přezůvky, pytlík na přezůvky, pouzdro, pero, gumu, obaly na sešity a obaly na knihy (stačí koupit až v září podle počtu daných učebnic a sešitů)
Dále vybíráme během září balík 500 listů papíru do kopírky - formát A4. Donese jen nejstarší sourozenec na škole.

Sešity, pracovní sešity a výkresy objednává škola. Platba v září ze školního fondu. Sešity poté bude nutno obalit.
Tento seznam pomůcek je obecný, v jednotlivých třídách mohou být drobné odlišnosti dle individuálních potřeb třídní učitelky/ třídního učitele (viz třídní
seznamy
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Seznam pomůcek pro 1. stupeň – 5. ročník
Tv
·

cvičky (nebo tenisky s bílou podrážkou), cvičební úbor, pytlík na cvičební potřeby.

Plavání
·

plavky, ručník, mýdlo, plavecká čepice, hřeben

Vv, Pč
·

vodové barvy (nebo tempery), dva štětce, kalíšek na vodu, nůžky, tubové lepidlo (raději větší), pastelky, voskovky, složku barevných papírů,
černá tuš, podložku nebo noviny, ručník.

·
·

trojúhelník s ryskou, pravítko 30cm, tužka č. 2 a 3, kružítko,
lenoch do sešitu A4

M

Ostatní potřeby
·
·

Přezůvky, pytlík na přezůvky, pouzdro, pero, gumu, obaly na sešity a obaly na knihy (stačí koupit až v září podle počtu daných učebnic a sešitů)
Dále vybíráme během září balík 500 listů papíru do kopírky - formát A4. Donese jen nejstarší sourozenec na škole.

Sešity, pracovní sešity a výkresy objednává škola. Platba v září ze školního fondu. Sešity poté bude nutno obalit.
Tento seznam pomůcek je obecný, v jednotlivých třídách mohou být drobné odlišnosti dle individuálních potřeb třídní učitelky/ třídního učitele (viz třídní
seznamy
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