ŽÁCI 1. ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 obdrží:
UČEBNICE:
Slabikář + pracovní sešit
Živá abeceda
Prvouka
Matematika 1,2,3,4A
ŠKOLNÍ POTŘEBY A PRACOVNÍ SEŠITY:
Moje první psaní
Písanka 1-4
Písankový sešit S - 11 s pomocnými linkami 1ks
Písankový sešit S – 12 s pomocnými linkami 2ks
Notýsek pro 1.ročník
BALÍČEK PRO PRVŇÁČKA:
Sada pro 1.třídu (písmenka a číslice)
Guma Concorde 1501
Notýsek 644
Barevné papíry složka 20 listů
Náčrtník A4 20 listů
2x tužka grafická trojhranná (HB č.2) Concord
Lepicí tyčinka Herkules 15 g
Tabulka 7779 A4 školní + značkovač
Pastelky voskové KIH 8232/12 barev
Barvy vodové 12 odstínů - 22,5 mm KIN
Modelína KIN 10 barev 200 g
Barva temperová KIN 10 barev
Desky popisovací A4
Desky popisovací A5
Spisovka s drukem A4 průhledná čirá
Plochý štětec č. 6,8,10,12
Značkovač k tabulce
RODIČE ŽÁKŮM NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 opatří:
Aktovka + penál (pastelky, tužky), pero – NE!!!
Pevné přezůvky v sáčku
Ručník a tekuté mýdlo, papírové role 1 balení, papírové kapesníky – krabička
Igelit na lavici pod výkresy
Plášť na výtvarnou výchovu (stará košile, triko)
Kelímek na výtvarnou výchovu s bezpečnostním krytem
Nůžky – kovové, ostré (kulaté)
Desky na sešity
Desky na písmenka a číslice
Cvičební úbor v sáčku – tepláková souprava, tričko, šortky, tenisky
Čtvrtky A4 25ks, A3 25ks, - kvalitní, silné, s vyšší gramáží
Barevné papíry
Náčrtník A3
Plastová podložka na modelování
Progresso – pastelky
!!! VŠECHNY VĚCI DO ŠKOLY MUSÍ MÍT DĚTI PODEPSANÉ!!!

Co by měl budoucí prvňáček vědět a umět:
- znát své jméno a příjmení, bydliště
- umět se obléknout a převléknout do cvičebního úboru a zavázat si boty
- poznávat barvy, geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
- umět stříhat nůžkami
- uklízet po sobě
- správně držet tužku
- rozlišit levá, pravá
- pozdravit, poděkovat, poprosit
Co doma trénovat před nástupem do školy:
- sluchové vnímání (hra na Marťánky – slova rozkládáme na jednotlivé hlásky např. slovo pes
vyslovíme p – e – s), slovní fotbal, vytleskáváním rozkládat slova na slabiky (má – ma, bo – ta)
- zrakové vnímání (rozlišování tvarů, hledat rozdíly)
- číst si s dětmi pohádky, učit se poslouchat vyprávění a nechat děti vyprávět, o čem jste četli
- na konci prázdnin začít s pravidelným režimem (vstávání a ukládání ke spánku)
- dbát na správnou výslovnost (logopedická cvičení)
1. školní den začíná 1. září – sraz dětí před budovou školy, s sebou pouze aktovku, děti budou ve
škole pouze 1 vyučovací hodinu a rodičům budou předány další informace

