
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA
TÁBORSKÁ
Vážení rodiče budoucích prvňáčků!

     Prázdniny se nám nezadržitelně blíží a hned po nich nás čeká první školní den našich
prvňáčků. Sejdeme se na školním hřišti  v pondělí 3. září 2018 v 8.30 hod.
     A jak se máte Vy i děti na školu připravit? Co budete potřebovat?
Především  se  můžete  opravdu  těšit,  neboť  to,  co  všechno  dítě  v první  třídě  zažije
a_zvládne, je radostné a úžasné. A že některé nové věci nepůjdou hned lehce, to je úplně
přirozené. Takže si i Vy, rodiče, připravte zásobu trpělivosti a pochval. Nepřipomínejme
dítěti to, co mu nejde, ale chvalme ho za to, co se mu daří!

Seznam věcí, které žák obdrží zdarma od školy v hodnotě 200,- Kč:
Výtvarný materiál:

trojhranné pastelky
trojhranná tužka
ořezávátko
stírací tabulka a fix
pero

Dále dostanete učebnice a pracovní sešity pro český jazyk, matematiku a prvouku. V průběhu roku si pak 
další sešity dokoupíte dle dohody s třídním učitelem. 

Seznam věcí, které dítěti musíte pořídit:

Přezůvky - prosíme p  odepsat !!                       
šňůrku na čip a klíče

penál s tužkami č. 2, gumou, 
lepidlo (vysouvací, nejlépe Kores), nůžky 
(kvalitnější, větší) – prosíme vše p  odepsat !!        
pozn. nekupujte zatím žádné pero !!

hadrový pytlík na cvičební úbor, cvičky nebo 
sport. obuv s bílou podrážkou, trenýrky/legíny,
tričko – prosíme vše p  odepsat !!        

modelína, podložka na lavici, štětce – kulatý 
(tenký a silný) a plochý (tenký a silný), temperové
barvy – 12 barev, vodové barvy, malířská paleta, 
kelímek na VV, suché pastely, zástěrka, hadřík  - 
prosíme vše p  odepsat !!        

balík papírových kapesníků (kapesníky v boxu), 
tekuté mýdlo, balení papírových utěrek (4role)

úložná krabice Trofast (42x30x10) + víko IKEA 
70, Kč – nekupujte kufřík!!

Případné další pomůcky upřesníme počátkem září podle potřeb konkrétní třídy.

    O  dalších  věcech,  potřebách  i  akcích  se  budete  průběžně  dozvídat  na  třídních
schůzkách od třídních učitelů.  První  schůzka Vás čeká hned první  školní  den v 10.00
hodin.

        Přejeme Vám milé, pohodové prožití léta a v září na shledanou !
Učitelé ZŠ Táborská, Praha 4


