
Školní pomůcky a potřeby žáka 1. ročníku (2022/23) 

 

 

Prosíme rodiče, aby dětem zajistili: 

 pouzdro 

 2 ks tužka HB (č. 2) 

 nůžky s kulatými hroty (pro leváky extra) 

 pevné průhledné pravítko bez obrázků 15 cm (do pouzdra) 

 (nekupujte zmizík ani gumovací pero) 

 desky na sešity A4 (s gumičkami přes rohy)  

 obaly na sešity a učebnice (až je dostanou v září) 

 10 větších knoflíků – např. v zavíracím sáčku (malá peněženka, …) 

 počitadlo – obyčejné s deseti řádky kuliček (ne obrázky, kostky, …) 

 papírové hodiny (nejlépe bílé, obyčejné) 

 (nebudou potřeba desky na písmenka ani kufřík na VV) 

 

do VV + PČ:  

 sklenice s víčkem (např. od větší majonézy) nebo plastový kelímek s víčkem 

 zástěra (např. stará košile, ne kuchyňská zástěra) 

 tempery KOH-I-NOOR (10 barev) 

 10 x noviny (ne letáky!) 

 

do TV: 

 do pytlíku (ne v igelitové tašce) tričko s krátkým rukávem, kraťasy/ legíny, cvičební obuv se světlou podrážkou, 

švihadlo (kdo má) 
 

Ostatní: 

 přezůvky – pevná pata 

 prostírání z PVC pod svačinu + vhodná láhev 

 balík kancelářských papírů do kopírky 

 toaletní papír, mýdlo (pumpička) 

 krabička vytahovacích papírových kapesníků 

 role papírových utěrek 
 

Děti dostanou ve škole: 

 pracovní sešity/učebnice, barevné papíry, náčrtník, voskovky trojhranné, vodové barvy, plastelínu, lepidlo 

tyčinku Herkules 40 g, 2x pero Tornádo, pořadač, štětce, pastelky 12 ks trojhranné, ořezávátko, gumu, tužku 

trojhrannou silnou a trojhrannou tenkou, mazací tabulka s fixem, rychlovazač, plastové obálky A4 s drukem. 

 

Z vybraných peněz škola hromadně nakoupí: 

 sešity, pracovní sešit do AJ, písanky (2. sadu), tekutý Herkules, výkresy A4 a A3 do VV, euroobaly, krabičky do 

lavice, tuš 

 

Vše dětem prosím podepište!!! 

 

Školní rok začne ve čtvrtek 1. září 2022. Sejdeme se v 7:45 na prostranství před Školičkou. Tento den přijdou děti s 

aktovkou a budou mít jednu vyučovací hodinu, hned poté od 8:45 následuje první třídní schůzka rodičů. V pátek budou 

mít 2 vyučovací hodiny, končit budeme v 9:40. Další informace budou na schůzce 1. září. 

 

 

Mgr. Barbora Ciprová (třídní učitelka 1. A) 

Mgr. Alžběta Veselá (třídní učitelka 1. B) 


