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Školní potřeby pro žáky 1. ročníku
Všichni žáci dostanou od školy
 Učebnice – Slabikář, Živá abeceda, pracovní učebnice- Matematika, Člověk a jeho
svět, pracovní sešity Živé počítání, První psaní, písanky
 Kufřík
 Baliček SEVT – sada školních písmen a číslic, vodové barvy, pastelky 12 barev,
ořezávátko, nůžky, dvě tužky číslo 2, pero Tornádo, lepidlo tyčinku, modelínu, fixy12
barev, stíratelnou tabulku, sešit č. 512, malý úkolníček
Všichni žáci budou potřebovat a přinesou si na výuku
 Desky na číslice a písmenka
 Lepidlo Herkules, voskové pastelky, igelitovou podložku na lavici
 obaly na sešity a učebnice
 Věci na Tv (tělesnou výchovu) tričko, tepláky, kraťasy, boty na ven a do tělocvičny.
Věci dát do látkového zatahovacího sáčku
 Obuv na přezutí – nejsou vhodné pantofle
Žáci budou potřebovat a přinesou si na výtvarnou výchovu - pro žáky s rozšířenou
výukou Vv
 Vodové barvy anilinové – netoxické
 Temperová běloba, žlutá, hnědá a pařížská modř (tmavě modrá)
 Měkká tužka č. 7B nebo 8B
 Štětce kulaté vlasové – č.2 a č.4
 Štětce ploché štětinové – č.6, a č. 12
 Sada Umělecké tuhy Gioconda – 6 kusů (uhel, rudka, bílá, šedá tuha)
 Fixy
 Bavlněný hadr
 Větší umělohmotný kelímek (od Solviny nebo velkého jogurtu)
 Pracovní plášť (stará košile nebo tričko)
 Lepidlo Herkules (130g)
 Klovatina (Arabská guma)
 Giocondy (olejové pastely) – 12 ks
 Tuš černá
 Pastelky
 Nůžky s kulatou špičkou
Žáci budou potřebovat a přinesou si na hudební výchovu a do kufříku pro žáky
s rozšířenou výukou Hv
 Sopránová zobcová flétna značky YAMAHA nebo AULOS (cca 250 – 350 Kč)
 Noty FLAUTO DOLCE – Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu – Ladislav
Daniel (1. díl)
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Vodové barvy anilinové – netoxické
Štětce kulaté vlasové – č.2 a č.4
Štětce ploché štětinové – č.6, a č. 12
Bavlněný hadr
Větší umělohmotný kelímek (od Solviny nebo velkého jogurtu)
Pracovní plášť (stará košile nebo tričko)
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