1. Kufr s výtvarnými potřebami (s pevnými rohy – déle vydrží)
Štětce (velký plochý, kulatý střední, kulatý malý), štětec plochý č. 12, stabilní
kelímek na vodu nejlépe uzavíratelný, hadr na štětce, podložka na lavici
(igelitová) – ne noviny, 1x lepidlo tuhé vytáčecí velké, nůžky s ostrými hroty,
modelína, modelovací podložka, 10 kusů špejlí, tuš černá, korková zátka na
tiskání, základní temperové barvy (stačí malé balení), paleta na rozdělávání
barev, fixy (12 ks), 1 fix černý tenký.
Od školy dostanete a přidáte do kufříku: vodové barvy KOH-I-NOOR, voskovky
12 ks, štětec kulatý č. 6, složku barevných papírů 20 listů, lepidlo malé, tužku č.
1, č. 2
2. TV sak (zatahovací – ne igelitová taška – věci z ní vypadávají)
Triko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláková souprava, náhradní ponožky, boty
se světlou podrážkou do tělocvičny, švihadlo. V den TV (v období září – říjen a
duben – červen budeme podle počasí chodit cvičit ven) přijdou děti do školy
v botaskách na cvičení (nebo si je přinesou).
3. Penál – tužka č. 1, 2 – od každé dva kusy, guma, ořezávátko, hadřík na pero,
základní pastelky (Stabilo, KOH-I-NOOR), později 2 plnicí pera s náhradními
bombičkami (gumovací pera v 1. ročníku ne).

4. Další pomůcky nutné pro školní výuku:
Průhledná folie formátu A4, A5 (velká a malá)
Podložka na skládání slov a vět
Desky na písmena a číslice
Záložka do knihy
Desky na sešity (pouze velké) – do aktovky
Trhací blok do lavice
Plastový zásobník na spisy – do lavice, aby nám nepropadávaly věci
Portfolio – desky s průhlednými foliemi
Polštářek na židličku
Polštářek – macíka (na odpočinek)
2 balíčky papírových kapesníků do lavice
Od školy dostanete stírací tabulku, fix a hadřík.
5. Přezůvky se světlou podrážkou – ne sportovní obuv. Pořiďte dětem
raději bačkory s ohledem na bezpečnost.
6. Zámek (střední) s klíčem k šatní skříňce

7. Zpočátku látkový ubrousek, pití v umělohmotné láhvi

Vše, prosím, podepsané (označkované), obalené.
Děkuji. Romana Důlovcová, třídní učitelka 1. A

