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Zaregistrovat se do Školní pokladny (během prrázdnin): rodiče jsou již importováni ve
ŠP, začnou se registrovat.
1. Přes web školy :www.skolazabcice.cz) nebo 2. https://system.skolniproeíam.czl

ID školy je:65264843
Do prazdnin jako nultý ročník, pak se ,,překlopi" na l. ročník

Vložit si do pokladny pentze.

Žákovská knížka EDUPAGE - přihl. údaje koncem s{pna, zač. zář1

- Balíček potřeb pro prvňáčka - hradí škola

Extra balíček trojhranný - balíček pro prvňáčka plný věcí, které malý školák potřebuje.

1. Fixy 12 barev trojhranné
2. Lepidlo tyčinkové Herkules 12g trojhranné
3. Mazací tabulka,303 x 227 mm
4. Modelovaci podložka A4
5. Ořezávátko dvojité s dózou
6. Pastelky l2barev trojhranné
7. Plastelína 10 barev 2009 Koh-I-Noor
8. Popisovač stíratelný Koh-I-Noor
9. Pravítko 15 cm
l0. Pryž 300140 měkká - Koh-I-Noor
11. Stětec kulatý č. 6 CONCORDE vlasový
12. Stětec kulatý č. 12 CONCORDE vlasoqý
13. Stětec plochý č. 8 CONCORDE vlasový
14. Stětec plochý č. 14 CONCORDE vlasový
l5. Temperové barvy l0 ks / 10 ml Koh-I-Noor
16. Tornádo roller Centropen
17.Tužka č. 1 trojhranná,2ks
18. Tužka č. 2 trojhranná,2ks
19. Tužka trojhranná JUMBO, 2ks Koh-I-Noor
20. Vodové barvy l2barev Koh-I-Noor
21. Voskovky l2barev trojhranné silné Koh-I-Noor

RODIČE DOKOUPÍ:
Do Vv: kufřík na pomůcky, hadřík, zástěrku (prac.tričko, košili), podložku na lavici-
igelit.ubrus, kelímek na vodu, paletku na t_ernperové barvy, 10 špejlí

- Do Tv: sportovní obuv (do haly i ven, obuv do haly-podráňka nesmí zanechávat černé
čáry), cvičební úbor do haly i ven, popř.ponožky na výměnu, pýlík na cv. Ihor

- Do hodin: 2 deníčky (do školy a do družiny),2x sešit velký bez linek č.460 a lx sešit
440

- Přezůvky nejlépe s uzavřenou patou. PROSÍM VŠECHNO PODEPSAT.



prosíme rodiče:

Denně kontrolovat aktovku a deníček svého prvňáčka za jehopřítomnosti.
Denně kontrolov at pouzďro s tužkami a pastelkami, vše v prípadě potřeby
společně oíezat.
Učit dítě samostatnosti, zodpovědnosti.
V PříPravě Školních pomůcek dítěti pomáhat společně je rovnat do aktovky.
PříPrava na vyučováníby měla probíhat pravidelně, abý si dítě upevnilo
pracovní návyky,
PříPrava bY měla probíhat klidném a příjemném prostředí.V kratších intervalech.
Pochvalte dítě i za drobné úspěchy, povzbuzujte.
Zkuste si denně najít chvilku a si se svým prvňáčkern si popovídat o tom, co
bylo ve škole.

t/flr/ dúů ft/*/t/// á
a/;h4,dorý Wpřipomínáme:

PrvňáČek bY měl nét jméno své i ostatních členů rodiny a rnísto svého bydliště,
Umí se Převléknout do cvičebního úboru, do bundy apod. a zavázatsi sám boty,
zapnout knoflíiry í zip.
Umí uklidit knížky ,pastelky a hračky na místo. "
Dokaže kreslit a malovat, pastelkami i barvami.
Umí vystřihnout obréuek.
D,oháže si připravít svačinku na ubrousek a po jídle si umy ruce.
Umí dodržovat hygienické zásady při použiiitáa"q.
Umí pozdravit a vykat.
Mě| by respektovat pokyny dospělého, neskákat do řeči,
Měl bY umět v klidu siedovat pónadk}, televizní porua/ pro děti a vypnívět onich. ' l J r--

{,/


