Co bude prvňáček potřebovat 
Pouzdro
Děti dostanou:




tužka č. 2 (2 ks)
guma
ořezávátko

Vy, prosím, zajistěte:



pastelky (12 ks) – trojhranné, „tlusté“
fixy – nebudou uloženy v pouzdře

Výtvarná výchova
Děti dostanou:








nůžky
barevné papíry (20 ks)
vodové barvy
temperové barvy
štětec kulatý
štětec plochý
tuhé lepidlo

Vy, prosím, zajistěte:











zmizík
paletka
kelímek na vodu
plastelína
plastová krabička na plastelínu (např. od Ramy)
voskovky
rozmazky
plastový ubrus na lavici, hadřík
plášť nebo staré triko
kufřík na věci do výtvarné výchovy

Další vybavení (nutné zajistit):









plastová průsvitná fólie formátu A4
složka na písmena a číslice
tvrdé složky (box) na sešity, učebnice formátu A4
papírové kapesníky (1 balení)
prostírání ke svačině
láhev s pitím
tělesná výchova – tričko, kraťase, tepláková souprava, obuv do tělocvičny, plátěný
obal na sportovní oblečení do tělesné výchovy
přezůvky, plátěný obal na přezůvky do šatny

Prosím o podepsání všech věcí. Děkuji.

Další nutná výbava žáka (sešity, potřeby do Vv a Pč) bude dokupována průběžně třídní
učitelkou při složení finanční částky 100Kč. Informace o hospodaření s poskytnutými penězi
budou vedeny v sešitě, do něhož bude možno na požádání nahlédnout.

První školní týden (adaptační týden)
Pondělí (4. 9.) – 1 vyuč. hodina (ukončení kolem 9 hod)
Úterý, středa – 2 vyuč. hodiny (do 9:35) – po skončení odchází děti do družinky nebo domů
(rodiče čekají u zadního vchodu školy)
Čtvrtek, pátek – 3 vyuč. hodiny (do 10:40) - po skončení odchází děti do družinky nebo domů
(rodiče čekají u zadního vchodu školy)
Další týden se už budeme učit dle rozvrhu.

Rozvrh hodin
Pondělí – 4 vyuč. hodiny (do 11:35)
Úterý – 5 vyuč. hodin (do 12:30)
Středa – 4 vyuč. hodiny
Čtvrtek – 4 vyuč. hodiny
Pátek – 4 vyuč. hodiny
Po vyučování děti odchází do školní družiny nebo domů. (Prváčci odchází většinou
v doprovodu rodičů.) Odchod na obědy ve školní družině zajišťuje paní vychovatelka. Pokud
dítě do družinky nechodí, jde na oběd (pokud je přihlášen ke stravování) s rodičem.
Obědy
Je nutné zakoupit pro dítě čip ve školní jídelně. Veškeré informace ohledně stravování Vám
sdělí paní vedoucí ve školní jídelně.

Projekt „Masáže“, který bychom chtěli rozjet příští školní rok
odkazy na webové stránky Asociace MISA ČR.
http://misa-cz.com/program-misp/
https://www.youtube.com/watch?v=7QKNE5E5kJg
https://www.youtube.com/watch?v=b_c8r_7XAVE

