
 

SEZNAM POMŮCEK I. třída 
nakoupí škola  

(třídní fond 400,-) 
seženou rodiče dostanou děti  

1. září v balíčku 
 barevné papíry 
 barevné kartony 
 obyčejné kartony A4, A3 
 tempery 
 suchý pastel 
 anilinové barvy (malovat 

budou děti pod dozorem) 
 vytáčecí lepidla 
 nůžky pro třídu do 

zásoby 
 lepidlo Herkules 
 černé lihové fixy 
 pomůcky na tvoření (v 

průběhu roku) 
 houbičky na utírání 

podložky, hadříky 

 vodové barvy 
 štětce ploché i kulaté 

tenké i silné (3 velikosti od 
každého) 

 vybavení penálu 
(obyčejné tužky č. 1, 2, 
guma, ořezávátko, 
malé vytáčení lepidlo, 
který by se vešlo do 
penálu, pravítko) 

 obaly na knihy (v září) 
 pytlík na tělocvik (legíny – 

tepláky, cvičky, tričko) 

 trojhranné pastelky JUMBO 
 Centropen tabulka 
 podložka modelovací A3 
 nůžky 
 žákovská knížka pro prvňáčka 
 desky na sešity a knihy A4 
 samolepící obrázky s 

písmenky 

 

CO S DĚTMI POTRÉNOVAT PŘES PRÁZDNINY ÚKOL PRO RODIČE PŘES PRÁZDNINY 

 SAMOSTATNOST – SAMOOBSLUHA 
(oblékání, svlékání, samostatnost – vím, kde mám 
své věci, umím je uklidit, složit…) 

 ORIENTACE V AKTOVCE  
(v září začít trénovat – kam patří knihy do aktovky, 
kam svačina, kde bude pití…) 

 NASTAVENÍ REŽIMU  
(povinnost – zábava) 

 UMĚT SE PODEPSAT HŮLKOVÝM PÍSMEM 
(křestní jméno - žádná razítka, obrázky apod…) 

 

 

 
Nabrat dostatek sil na první týdny, měsíce… 

 

NOVINKY  
 

GENETICKÁ METODA ČTENÍ 
 Metoda skládání a rozkládání slov po PÍSMENECH. 

 Děti se začínají postupně seznamovat se všemi VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY. 
 Přidává se i jejich psací podoba v písance (velká tiskací, malá psací). 

 Do půl roka by mělo být schopné dítě přečíst první pohádkové knížky (formou velké tiskací 
abecedy). 

 
ON - LINE ŠKOLA 

 Seznámení v měsíci září na třídní schůzce. 
 Rodiče mají přístupová hesla, najdou zde známky žáků, omlouvají skrze on-line školu absenci 

dítěte. 
 


