
Pomůcky a  potřeby pro 1. třídu 

Žáci dostanou všechny učebnice a pracovní sešity, podle kterých naše škola 
vyučuje: 

- Živá abeceda, Slabikář, Písanky, Prvouka (vše nakladatelství Nová škola) 
- Matematika (nakladatelství Prodos) 
- Notýsek (Krteček) a deníček A6 (informace pro rodiče) 

 

Žáci dostanou od školy tyto pomůcky: 
- tvrdá folie A5, 1 tužka, složka na druk, sešity do ČJ a M, výkresy A3 a 

A4, podložku na sestavování slov, stírací tabulku s fixem 
 

Na první týden v září připravte dětem tyto pomůcky: 
- do pouzdra: 2 trojhranné tužky, ořezávátko se zásobníkem, měkkou 

gumu, sadu širokých trojhranných pastelek (12 barev) 
 

- ostatní: papuče s pevnou patou, složka na písmena a složka na číslice, 
tvrdou folii A4, obaly – asi 10 kusů na malý sešit A5, 1 pevnější obal A5 
na notýsek, 2 obaly na deníček A6, obaly na učebnice podle 
nakladatelství, klíčenka na krk 

 
- do TV: cvičební úbor (triko, šortky, tepláky, mikinu) a cvičky nebo 

tenisky (ne s tkaničkami) s bílou podrážkou 
 

- do VV: vodové barvy (koh-i-noor), šroubovací skleničku (např. od 
přesnídávky), igelit na lavici, zástěrku nebo pracovní tričko, hadřík, 
dobré nůžky s kulatou špičkou, lepidlo ve válečku, voskovky – 6 ks, 
štětec kulatý (1 velký a 1 malý), plastelína – 5 barev, sada barevných 
papírů - vše připravte do plastové krabice nebo pytlíku na lavici 
s plastovou sponou nebo suchým zipem 
 

- do třídy: 1 balení papírových kapesníků 
 

Všechny věci dětem viditelně a čitelně podepište. 
Tyto věci nenoste první den, o termínech budete informováni na schůzce 1. září 
2020. 
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