POMŮCKY PRO ŽÁKY 1. TŘÍD
PENÁL:
kvalitní trojhranné pastelky - 12 barev (trojhranný systém nenařizujeme, ale doporučujeme
trojhranné tužky č. 2 - nejméně 2
z důvodu správného úchopu psacího náčiní; velmi
trojhranná tužka č. 1
levné pastelky často špatně píší a nutí děti na ně
ořezávátko s krytem
tlačit = kazí úchop)
guma
kvalitní nůžky s kulatými hroty (leváci nůžky pro leváky)
lepidlo - lepící tyčinka (15 - 20 g)
2 fixy na mazací tabulku (doporučujeme 2 různé barvy)
Hadřík nebo houbičku na mazací tabulku
VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
pomůcky budou uložené v pevném kufříku
vodové barvy - 12 barev (prosím, nekupujte nejlevnější – jsou méně kvalitní)
temperové barvy - 12 barev
malá paleta
kulaté štětce č. 6, 10, 12
ploché štětce č. 6, 10, 12
kelímek na vodu (nejlépe s víčkem)
kvalitní voskovky - 24 barev (i zde se potvrzuje – velmi levné = méně kvalitní)
černá tuš
modelína - 10 barev, podložka na modelování A4
lepidlo - lepící tyčinka - (40 g)
igelitový ubrus na lavici
zástěra nebo staré triko na převlečení
bavlněný hadřík na otření lavice, osušení štětce apod.
TĚLESNÁ VÝCHOVA:
oblečení bude v sáčku se šňůrkou
cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou
sportovní oblečení (pohodlné kraťasy + tričko)
OSTATNÍ:
pevné desky na sešity (velké)
látkový ubrousek na svačinu
přezůvky s pevnou patou - NE pantofle
stírací (mazací) tabulka velká - A4
popisovací folie pro psaní tužkou - A5 a A4 (tzv. průsvitka)
plastová obálka s drukem - A5 a A4
sešity č. 512 - 2 ks, č. 513 - 2 ks, č. 5110 - 1 ks, notýsek č. 644 - 1ks
průhledné obaly na sešity, na učebnice a pracovní sešity (až po rozdání sešitů a knih)
Prosíme, nezapomeňte dětem všechny věci pečlivě podepsat !!!
Finance: kopírování 100 Kč, fond SRPŠ 150 Kč, celkem 250 Kč
(Podrobnější informace ohledně plateb dostanete na 1. třídní schůzce na začátku září.)

