Seznam potřeb pro prvňáčky z 1.B
Třídní učitelka: Lenka Macáková
e-mail: lenkamacakova@seznam.cz
tel. 733 520 943
Kufřík s výtvarnými potřebami:
- anilinové barvy
- tempery 12 barev (nejlépe v tubě Koh-i-nor)
- suché pastely
- 2 kulaté štětce (silnější, slabší)
- 2 ploché štětce (silnější, slabší)
- hadřík
- špejle
- pracovní oděv (staré triko, košile)
- kvalitní lepidlo (nejlépe Kores)
- fixy
- kvalitní dětské nůžky (pro praváky nebo leváky, dle potřeby dítěte)
Pokud můžete, noste staré noviny na pokrytí lavice nebo igelitový ubrus.
Penál
-

pastelky
2 tužky č. 2
ořezávátko
guma

Obaly
- A4 - 5x
- A5 – 5x
- další obaly upřesníme dle učebnic
Potřeby na TV v látkovém pytlíku:
- obuv se světlou podrážkou (cvičky, tenisky)
- cvičební úbor (triko, tepláky nebo kraťasy)
- švihadlo
Do třídy:
- ručník (s poutkem)
- pevné přezůvky

Prosím, pokud je to možné, vše dětem podepište.
Do společných zásob ve třídě prosím o:
- krabici nebo balík papírových kapesníků
- lepidlo – tyčinku (nejlépe Kores)
- balík kancelářských papírů A4
Na schůzce 2. září, prosím, počítejte s platbou 1 100 Kč.
(600,- třídní fond, 200,- pracovní sešit do AJ a 300,- do fondu SRPŠ)

První školní den
Kdy a kde
- pondělí 2. září 2019
- od 7:40 s dětmi do třídy v 3. patře
Co se bude dít
- ,,vyučování“ ve třídě od 8 do 8:30 hod.
- poté si děti převezme vychovatelka a odvede je do školní družiny
- mezitím si s rodiči ve třídě uděláme první třídní schůzku, po které si děti
můžete vyzvednout ve školní družině v 1. patře
- během prvního dne můžete být ve třídě s dětmi
- děti nebudou první den nic potřebovat (snad jen tašku na pomůcky, příp. dárečky)
Na první schůzku, prosím, přineste
- 1 100,- Kč do třídního fondu (tř. fond, prac. sešit do AJ, fond SRPŠ)
Po schůzce prosím nezapomeňte, pokud jste tak neučinili již dříve, přihlásit děti do školní
jídelny v kanceláři vedoucí jídelny v přízemí školy.
Jak bude probíhat zbytek prvního týdne
- úterý - 2 vyuč. hodiny, konec v 9:40 hod.
- středa a čtvrtek - 3 vyuč. hodiny do 10:55 hod.
- pátek - 4 vyuč. hodiny do 11:50 hod.
Po vyučování si můžete děti vyzvednout ve třídě nebo ve školní družině.

