
Potřeby pro 1. třídu  

 
Děti dostanou na začátku školního roku balíček s vybranými pomůckami: 

• vodové barvy 

• progressa (12 barev) 

• štětce  

• stírací tabulka + 2 x fix 

• kalíšek na vodu bezpečnostní 

• plastelína 
 

Vy, prosím, dokupte: 

 

VV a PČ (všechny pomůcky dejte do igelitové tašky, děti si je přendají do šk. boxů, vše podepsat) 

• igelitový ubrus (50 x 65 cm) 

• zástěrka nebo větší triko 

• hadříky (1 x do VV, 1 x na stíratelnou tabulku) 

• nůžky (dobře stříhající) (pozor na nůžky pro leváky) 

• skládací kelímky (sada od nejmenšího po největší) 

• lepidlo tuhé větší (Kores nebo Pritt) – 40 g 

• voskovky (12 barev) 
 
TV: (vše do plátěného pytlíku, označit) 

• na hřiště - tričko, teplákovou soupravu, vhodnou obuv 

• do tělocvičny – tričko, kraťasy, obuv se světlou podrážkou 
 
Ostatní: 

• látkový ubrousek na svačinu 

• papírové kapesníky v krabičce 

• zásobník (desky) na písmenka, nekupujte zásobník na číslice 

• desky na sešity A4 – průhledné plastové, NE těžké papírové 

• pouzdro: 2 x tužka č. 2 (nejlépe trojhranná), 1 x tužka č. 1, 1 x červenomodrá tužka, ořezávátko se 
zásobníkem, pastelky (12 barev), pero zatím nekupujte 

• lepidlo tuhé menší (Kores nebo Pritt) – 20 g 

• obaly na sešity 7 x na malý sešit A5, 5 x obal na velký sešit A4, 2 x na deníček, přezůvky s bílou podrážkou, NE 
pantofle (dát do plátěného pytlíku) 

• 1x kapsa s drukem A4  

• průhledná tvrdá fólie A4 pro psaní tužkou 

• pokojovou květinu, o kterou se bude starat 
 
Z třídního fondu budou zakoupeny: barevné papíry, výkresy, sešity, procvičovací pracovní sešity do M, písanky  
 
První den si děti přinesou: 

– aktovku s pouzdrem, pytlík s papučemi  
 

Všechny věci prosím podepište (každou pastelku, tužku, lepidlo, nůžky  …) 

 
Vyplněný dotazník „Náš prvňák“ prosím dejte do školky nebo na vrátnici školy Tyršova 611. (do 28.6.2019) 


