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Pouzdro
3x ružka č.2 1ořezané)
ořezávátko
guma
nůžkys kulatou špičkou,ale dobře sťíhajícípapír i textil
pastelky do pouzdra (nejlépe českévýroby nebo MAPED)
je
iepidlo do pourdra (tuhá t}činka)_kupte, prosím, do zásoby. v první řídě většíspotřeba

vútvarnépotřebv

kuffík

tempery velké
paleta
vodovk1,

voskovky
pastelky
kelímek na vodu
štětce ploché ó.I0, 12, kulaté štětce č.2, 6, 8
hadřík
pracovní košili, zástěru, tričko. . . ..
plastelína
podložka na plastelínu
špejle - 20 kusů
lepidlo Herkules - tekuté
igelit na lavici (cca 60x5Ocm) nebo podložka
Tělesná výchova
cviěební úbor
sportovrú obuv do tělocvičny i ven (pozor na tkaniěky)
pytlík na cvičebníúbor

Desky na sešity
obal na žrikovŠtouknížku,sešit} a učebnice ( nekupujte dopředu, radéji až dostanou děti
učebnice)
Přezuvky do školy

::.]

prosíme rod iče:
Denně kontrolovat aktovku a deníčeksvého pnňáčka za jeho přítomnosti.
Denně kontrolovat pouzdro s tužkami a pastelkamí, 1,5g v případě potřeby,
společne ořezat.
Učit dítě samostatnosti, zodpovědnosti.
V přípravě školních pomůcek dítěti pomáhat společně je rovnat do aktovky.
Příprava na vyučováníby měla probíhat pravidelně, aby si dítě upevnilo
pracovní nályky.
příprava by rněla probíhat klidném a příjemném prostředí,v kratších
inten alech.
Pochvalte dítě i za drobné úspěchy, povzbuzujte.
Zkuste si denně najít chvilku a si se svým prvňáčkem si popovídat o tom, co
byio ve škole.

připomínáme:
prwňáček by mě1 znát jméno své i ostatních
členůrodiny a místo svého bydliště.
umí se převléknout do cvičebníhoúboru, do bundy apod. a zavázat si sám boty,
zapnout knoflíky i zip.
Umi uklidit knižky,pastelky a hračky na místo.
Dokáže keslit a malovat, pastelkami i barvami.
Umí r,ystřihnout obrázek.
Dokáže si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
Umí dodržovat hygienické zásady při použitítoaleťy.

Umí pozdravit a \ykat.
N{ěl by respektovat pokyny dospělého, neskákat do řeči.
Měl by umět v klidu sledovat pohádky, televizni pořady pro děti a vyprávět o
nich.

