Co budou prvňáčci potřebovat do 1. třídy:

aktovka na záda
přehledný penál (pero nekupujte)
papuče se světlou podrážkou a pevnou
patou
látkový ubrousek pod svačinu
papírové kosmetické ubrousky (kapesníky
v krabici)
krabička na číslice (nízká např. od Lučiny)
desky na pracovní sešity a učebnice (A4)
desky na písmenka (jednoduché, lehké)
Průhledné obaly na učebnice dokoupíte
v průběhu září dle učebnic a sešitů.

Výtvarná výchova:
dětský kufřík velký na pomůcky do Vv a
Pč
Do kufříku vložte:
- zástěra nebo starší košile (je vhodnější,
chrání rukávy)
- hadřík bavlněný na otírání štětců
- kelímek na vodu (stačí sklenička od
výživy)
- tempery (stačí 6 ks)
- plochá krabička na plastelínu (např. od
Ramy apod.)
Tělesná výchova:

krabička, box na svačinku
láhev na pití, která neteče

cvičební úbor – tričko, trenýrky nebo
krátké kraťasy, tepláky, mikina (tepláková
souprava), sportovní obuv do tělocvičny
(cvičky se světlou podrážkou) i na hřiště,
látkový pytlík na úbor, švihadlo
Prosíme vše podepsat.

Pro prvňáčky máme nachystáno













pytlík na lavici
pastelky Tricolor
ořezávátko
voskové pastelky
plastelína
tužka HB trojhranná
guma
lep. tyčinka Herkules
tabulka Centropen
pero
zmizík











učebnice, pracovní sešity
podložka na skládání slov
složky s drukem
sešity, deníček, žákovskou knížku
číslice, písmenka
nůžky
výkresy, náčrtníky, barevné papíry
vodové barvy, štětce, tuš
ubrusy na lavici

Rozvrh hodin:
1. školní týden

konec vyučování

pondělí 2.9.

9.45

3.9. - 6.9.

11.40

Od 2. školního týdne

výuka dle platného
rozvrhu

V pondělí 2.9.2019 bude od 8.00 hod slavnostní přivítání prvňáčků v tělocvičně školy.
Úterý 10. 9. 2019 v 15,00 hod. první třídní schůzka.
V pondělí (2. 9. 2019) se obědy vydávají od 10,00 hod.
a v úterý - pátek (3. 9. - 6. 9. 2019) se obědy vydávají od 11,40 hod.
Žáci osvobozeni od TV nebo žáci alergici: lékařské potvrzení / do 20. 9. 2019 /.
Další nutné informace budou žákům postupně sdělovány a žáky zapisovány do deníčku nebo žákovské
knížky.
Přeji dětem i Vám úspěšný nastávající školní rok 2019/2020, aby vám škola přinesla víc radostí než
starostí a těším se na spolupráci s Vámi.
Internetové stránky školy: www.zsohrada.cz
email školy: info@zsohrada.cz

