Základní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace

Vážení rodiče,
Váš syn / dcera bude chodit od 2. září 2019 do první třídy v naší škole. Předkládáme Vám proto informace o
pomůckách, které budou děti v první třídě potřebovat.

Seznam pomůcek, které si děti mají přinést do školy:
Šatna
bačkory na přezutí s podpisem, podepsané všechny typy bot, ve kterých budou chodit do školy i ve škole
Třída
ručník s poutkem, aktovka – desky na sešity, obaly na sešity a učebnice, 1 folie A4 a 1 folie A5, pouzdro, guma,
2 tužky č. 1, ořezávátko, pastelky, pravítko 20 cm,
sešity:

2 x 511
2 x 513
1 x 624,

zásobník na číslice, obal na žákovskou knížku, stíratelná tabulka A4 + 2 fixy + kuchyňskou houbičku,
rychlovazač – kroužkový A4 s pevnými deskami + 20 eurofólií, látkový sáček k lavici na pomůcky (velikost 35
x 35 cm s kapsičkou, opatřený tkaničkami na přivázání v horních rozích).
Na pracovní vyučování a výtvarnou výchovu (věci uložit do kufříku)
Temperové barvy, malá paleta, štětec č. 12, 1 větší nádoba (kelímek) na vodu z umělé hmoty, převlečení na VV
(stará košile, zástěrka), hadřík na otírání štětce, dvě dřívka různé síly (dole seříznout jako tužku na kresbu tuší),
tuš, igelitový ubrus 60 x 50 cm na každou hodinu VV, křídové pastely, nůžky.
Tělesná výchova
cvičky do tělocvičny, tenisky (v sezóně na hřiště), tričko, tepláková souprava, ponožky, dostatečně velký látkový
sáček na cvičební úbor opatřený kalounem.
Denně s sebou
aktovka, pouzdro, učebnice, deníček, žákovská knížka, desky na sešity, kapesník, svačina, nápoj, látkový
ubrousek na stůl pod svačinu.
Všechny věci i obuv a oblečení označte, prosím, plným jménem a třídou!
2. září se vše upřesní, děti si budou pomůcky nosit do školy postupně od 3. září 2019 dle rozpisu.
Ostatní pomůcky v hodnotě 200,- Kč na žáka zakoupí dětem škola.

S pozdravem

Mgr. Miluše Remešová
ředitelka školy
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