Pro rodiče prvňáčků 2017/2018
Vážení rodiče,
velice si vážíme důvěry, kterou jste nám projevili tím, že Vaše dítě bude navštěvovat naši školu.

Sejdeme se v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin v sále kulturního domu Na Rybníčku, kde proběhne
slavnostní zahájení školního roku a celé školní docházky Vašich dětí.
Po jeho ukončení si Vás s dětmi paní učitelky převedou do svých tříd na budově Mírová 35, kde se dozvíte
další informace včetně rozvrhu a školní družiny. Přepokládané ukončení je kolem 10 hodin. Aktovka ten den
nebude potřeba.
Seznam pomůcek, které žáci 1. ročníku dostanou – nekupujte je:
pastelky
2 tužky
guma
strouhátko
štětce
vodové barvy
nůžky
lepidlo
Seznam pomůcek, které rodiče svým dětem před nástupem do 1. třídy pořídí:
aktovka a pouzdro ( bohatě postačí s jedním zipem)
4 tužky č.1, 2 (nejlépe trojhranné)
voskovky
tempery (základní barvy)
plastelína
kelímek na vodu do VV (např. od „másla“ – stabilní)
3x noviny (na lavici do VV)
převlečení do VV (zástěrka, staré triko)
tabulka A4 (nejlépe s linkami na jedné a čtverečky na druhé straně) + 2 fixy + hadřík
cvičební úbor do tělocvičny i na venek (obutí doporučuji „halovky“ – nekloužou) - v podepsané pevné
igelitové tašce
přezůvky (nejlépe dvoje – i do ŠD) v pytlíku či pevné igelitové tašce
4 role papírových utěrek
2 krabičky papírových kapesníků
obaly na všechny sešity a pracovní sešity postupně, jak je děti budou nosit domů
případně velkou složku na prac. sešity a sešity (malá je zbytečná)
Podepište prosím svým dětem všechny pomůcky, včetně jednotlivých pastelek a tužek, přezůvky, cvičební
úbor,…

Hned 1. týden v září budeme vybírat 800Kč, které použijeme na nákup:
pracovních sešitů do ČJ( splývavé čtení SFUMATO), M a PRV
pomůcek do výtvarné výchovy (VV) a pracovních činností (PČ), papírů na kopírování
sady číslic a teček
kulturní představení
Příspěvek na SRPŠ bude činit 400Kč, mladší sourozenec 200Kč, každý další sourozenec 0Kč. Platba
nespěchá, je třeba ji uhradit do konce října.
Prosím, nekupujte svým dětem psací pero, děti budou psát v prvních měsících tužkou a později se konkrétně
domluvíme, jaké pero pořídit.

Přeji Vám krásné prázdniny, dny plné sluníčka, hodně odpočinku a těším se 4.září 2017 ☺.
Tř. učitelky 1.A a 1.B

