
Informace pro rodiče 1.tříd 

1. září 2021 – slavnostní zahájení školního roku 2021 / 2022: 

  

pracoviště Laudova:   1)  1. F, 1. G - 7:55 – sraz před školou, 8:00 společenská místnost,   

                                           po skončení odchod do třídy a pokračování ve slavnostním   

                                           zahájení s třídní učitelkou. 

                                      2)  0. A, 1. H - 8:20 – sraz před školou, 8:25 společenská místnost,   

                                           po skončení odchod do třídy a pokračování ve slavnostním   

                                           zahájení s třídní učitelkou. 

 

pracoviště Socháňova: 1)  třídy 1. A, 1. B, 1. C  - 9:00 – sraz před školou třídy, 9:15  

                                            společenská místnost, po skončení odchod do třídy a pokračování    

                                            ve slavnostním zahájení  s třídní učitelkou.  

                                        2) Pracoviště Socháňova –  třídy 1. D a 1. E - 9:45 – sraz před   

                                            školou třídy, 10:00 společenská místnost, po skončení odchod   

                                            do třídy a pokračování ve slavnostním zahájení s třídní učitelkou. 

Výuka – 2. září - 2 vyučovací hodiny, 3. září – 3 vyučovací hodiny, od 6. září podle rozvrhu. 

Upozornění pro rodiče: Vaše děti 2. září obdrží balíčky od firmy Bovys a MHMP, kde jsou 

různé pomůcky. S nákupem, prosím, počkejte až po třídní schůzce 1. září 2021. 

Do aktovky: 

* školní desky, desky na písmenka a číslice 

* penál – 3 ořezané tužky č. 2, 1 ořezaná tužka č.3 /mikrotužka/, ořezané pastelky, guma, 

ořezávátko, krátké rovné pravítko na podtrhávání, 2 pera, lepidlo /KORES/- střední velikost, 

kvalitní nůžky 

* svačina + ubrousek, pití 

Do kufříku dát pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti: 

* vodové barvy  

* temperové barvy (větší) 

* 3 kulaté štětce různé velikosti 

 * 1 velký plochý štětec 

*  sklenička od přesnídávky s víčkem na vodu 

* lepidlo KORES – střední velikost 

*  voskovky /české/ 



*  modelína 

*  desky na modelování 

* pracovní  oděv /košile nebo triko/ 

*  nůžky /podepsané/ 

*  30 čtvrtek A4 

* igelit na  lavici+ hadřík 

- ostatní pomůcky budeme kupovat společně 

Do plátěného sáčku dát pomůcky na tělesnou výchovu: 

* trenýrky /šortky/ - legíny, tepláky 

* tričko, mikina 

* do zvláštní tašky – cvičky nebo tenisky /čisté, s bílou podrážkou / - do tělocvičny, jinou 

sportovní obuv na ven 

* švihadlo 

Ostatní: 

* doporučujeme zhotovení náhradního klíče od šatny (možno v OVUSU) 

*doporučujeme  přinést do třídy, není nutné: 2 balení papírových kapesníků, 1 balení toaletního 

papíru, tekuté mýdlo, papírové utěrky,  1 balení kancelářského papíru na kopírování 

DĚTI MUSÍ MÍT VŠE PODEPSANÉ, VŠECHNY SEŠITY A UČEBNICE OBALENÉ! 

 

Pomůcky pro první třídu budou upřesněny třídní učitelkou 1. září 2020 na třídní schůzce. 

 

 

 

                                                          Děkujeme za spolupráci, TU 1. ročníků 
 


