
SEZNAM POMŮCEK DO TŘÍDY

1. Školní batoh, tašku, aby se do něj vešel formát A3

2. Penál – jednopatrový– lépe v něm děti hledají pastelky, tužky…a do něj:

- Trojhranné pastelky značky koh – i –noor nebo maped – jsou kvalitní,
nelámou se tuhy, mají pigment. Všechny barvy

- 2x Trojhranná obyčejná tužka č. 1, 2

- Guma

- Ořezávátko na pastelky, tužky

- Nůžky – pokud je dítě levák, tak pro leváka

- Malé pravítko

- fixy - stačí základní barvy 

3. Krabičku na svačinu + lahev na pití

4. Pytlík s věcmi do tělocvičny – kraťasy, tričko + boty s bílou podrážkou – 
zůstává ve třídě

5. Bačkory na přezutí – ne pantofle

6. Ručník s poutkem na zavěšení – přinášíme v pondělí  čistý a v pátek 
nosíme domů na vyprání

7. Chodíme do přírody – lesní škola. Co budou děti potřebovat? – batoh, 
který nepadá dítěti z ramen, pláštěnku, svačinu, penál

8. Klíčenku na krk s karabinkou čip na obědy do školní jídelny

9. Vybíráme 400,-Kč na školní rok do třídního fondu + 250,-Kč na pracovní 
sešity, obaly, pomůcky = NA PRVNÍ SCHŮZCE RODIČŮ SRPDŠ V ZÁŘÍ

10.Jedno balení bílých papírů do tiskárny, velikost A4

11.pokud chodíme dopoledne ven, převlékáme se a využíváme věcí na ven, 
které mají děti v šatně do odpolední družinky



SEZNAM POMŮCEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINKY

1. podepsané oblečení na ven se školní družinkou. Stejně jako jste byli 
zvyklí ve školce, děti se na pobyty ven převlékají. Vhodné jsou tepláky, 
legíny, kraťasy...tak, aby děti mohly běhat, lézt, hrát si na písku, hřišti, dle
ročního období a počasí. Děti mohou mít v šatně i boty na přezutí. 
Oblečení berte domů dle potřeby, ale vždy v pátek domů na vyprání a v 
pondělí čisté, prosím, přineste. Děti mají v šatně svojí značku, místo + 
látkovou tašku, do které si převlečení ukládají. Tašku z šatny 
neodnášejte. Toto oblečení využívají děti i při dopolením pobytu venku 
se školou. Děti chodí ven pravidelně, proto, prosím, oblečení průběžně 
kontrolujte, obměňujte dle potřeb vašeho dítěte.

2. 1x papírové kapesníky v krabičce – celé balení 

3. 1x balení papírových kuchyňských utěrek

4. 1x šťávu

VŠE, prosím, VIDITELNĚ PODEPIŠTE JMÉNEM DÍTĚTE

Děkujeme Vám za spolupráci


