
Úkoly pro rodiče!!! 
 Vyprávějte si se svým dítětem, čtěte mu, povídejte si s ním. 

 Dotáhněte logopedii. 

 Trénujte změny denního režimu souvisejícího se školní docházkou - ranní vstávání, čas ukládání 
k večernímu spánku. 

 Dbejte na správné držení tužky. Tužka se drží třemi prsty tak, aby tupý konec tužky směřoval 
k rameni, nikoliv od těla. Výborné jsou trojhranné tužky, pastelky, pera. 

 Cvičte uvolnění ruky (aby dítě nedrželo tužku příliš křečovitě a netlačilo na ni). Toho se nejlépe docílí 
vlastní kresbou, omalovánky nejsou vhodné. Neořezávejte pastelky příliš, barva je pak nevýrazná a 
dítě na tužku tlačí. Mezi pastelkami volte ty s měkkou tuhou (mají syté barvy). 

 

Seznam pomůcek a potřeb do 1. třídy 
 obaly na sešity a knihy, obal na notýsek na známky 

 desky na číslice 

 desky na malé sešity A5 

 malý notýsek 624 
 

Všechny knížky a pracovní sešity, které dostanou děti ve škole, obalte a podepište. 
 

Balíček pro vaše prvňáčky za 200 Kč obsahuje: 
 Barevné papíry 

 Tužka trojboká slabá 

 Tužka trojboká silná 

 Pastelky 

 Lepidlo 

 Nůžky 

 Guma 

 Ořezávátko 

 Štětec kulatý 

 Tabulka + fix 

 Vodovky 

 

Psací potřeby budou uloženy v penálu – vše z balíčku 
 Později dokoupíte pero, nejlépe TORNÁDO (zatím nenosit), doporučuji pero na jedno použití s trojhranným 

držením, pro leváky již prodávají speciální pera 

  

Potřeby na Vv a Pč - dokoupit 
 kelímek  

 modelína + krabička na ni 

 1 štětec velký plochý, 1 malý kulatý  

 hadřík 

 košíček plastový do lavice rozměr: 23 x 30 x 7,5 cm (dodržet rozměry) 

 (zakoupím pro všechny děti stejné) 

 

Potřeby na TV (umístit do látkového pytlíku): 
 tepláková souprava a botasky na hřiště 

 tričko, kraťasy, tenisky, cvičky do tělocvičny (ne černá podrážka) 
 

Ostatní:  
 bačkory s plnou patou (ne pantofle)  

 papírové kapesníčky – 1 balík (krabička) 

 ručník s větším ouškem napevno přišitý, podepsaný 

 doporučuji na svačinky umělohmotnou krabičku s víčkem  

 podsedák (slabý) 

 
Všechny věci je nutné podepsat!!!   
 


