Pomůcky pro 1. ročník 2016 / 2017
Pomůcky hrazeny školou:
Velké tempery – KOH-I-NOOR (12 barev)
Vodové barvy – KOH-I-NOOR (12 barev)
Voskovky- KOH-I-NOOR (12 barev)
Fixy (12 ks)
Trojhranná tužka slabá č. 2 (3 ks)
Lepidlo Kores – střední velikost (2 ks)
Pravítko 20 cm (1 ks)
Guma bílá (1 ks)
Plastelína
Sada dvou plochých štětců – (č. 8,12)
KOH-I-NOOR
Sada kulatých štětců- (č.4,6,8,10)
KOH-I-NOOR
Průsvitka A5 pro psaní tužkou (2 ks)
Průsvitka A4 pro psaní tužkou (1 ks)
Barevné papíry nelepící (1 balení)
Prašné křídy ( 12 ks)
Progresy
Nůžky s kulatou špičkou ( budou i pro leváky)
Pevný plastový box na pomůcky do VV (1 ks)
Stírací tabulka
Kroužkový pořadač
Box na dokumenty
Placeno z třídního fondu:
Všechny sešity
Výkresy
Papír na kopírování

Barevné papíry tvrdé
Další pomůcky do VV, PČ během roku
Zakoupí rodiče:
Aktovka nebo školní batoh na záda
Pouzdro
Pastelky trojhranné KOH-I-NOOR( 12 ks)
Desky na písmena ( 1 ks)
Desky na číslice (1 ks)
Malé obaly A5 (10 ks)
Obal na deníček A5 barevný (1 ks)
Obaly A4 (5 ks) stačí až v září po rozdání
učebnic a pracovních sešitů
Balení papírových kapesníků po 10 ( 1 ks)
Malý ručník s ouškem a podepsaný (1 ks)
Svačinový box ( 1 ks)
Láhev na pití s kvalitním uzávěrem proti vylití
Látkové prostírání pod svačinku
Tekuté mýdlo stačí náplň
Sklenička na vodu od dětské výživy s uzávěrem
Houbička na nádobí do VV
Malý hadřík na otírání štětců
Starší tričko do VV,PČ
Pevné školní desky 1x A4, 1xA5 na uložení
sešitů a pracovních sešitů
Ořezávátko na malé i velké tužky (2 ks )
Kulatá krabička od sýru
Obal od Kinder vajíčka
5 ks krabiček od zápalek
Zvýrazňovač žlutý -reflexní

V látkovém pytlíku:
a) cvičební úbor + cvičky, tenisky nebo sálovky
do tělocvičny s bílou podrážkou
b) září – říjen i úbor a pevnou obuv na školní
hřiště
c) přezůvky do třídy s bílou podrážkou (ne
pantofle, ne gumové „krokodýlky“)

Další schůzka s třídní učitelkou se bude konat
v 1. zářijovém týdnu ve třídě - termín
upřesníme při zahájení školního roku.
Prosíme o čitelné podepsání všech pomůcek,
děkujeme.

