
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Už se těšíte? My ve škole ano.  
 
Sejdeme se na hřišti v pondělí 3. září 2007 v 8.30 hodin (v případě 
nepříznivého počasí v divadelním sále školy). 
 
 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 
voskové barvy 
stírací tabulka a fix 
trojhranná tužka a ořezávátko 
sadu písmen a číslic 
pero 

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

Seznam věcí, které dítěti musíte pořídit: 
 
bačkory 
pytlík na bačkory                   (podepsat !!)                     
ručník 

penál s ořezávátkem, 
pastelkami, tužkami č. 2, gumou, 
lepidlo 
pozn. nekupujte žádné pero !! 

hadrový pytlík na cvičební úbor, cvičky, trenky, 
tričko 

skicák a čtvrtky na malování (40 
ks A4, 20 ks A3),  

švihadlo, hudební nástroj (ozvučná dřívka, Štětce – kulatý (tenký a silný) a 

Vážení rodiče 
budoucích 
prvňáčků ! 

 



tamburína apod.) plochý (tenký a silný), kelímek 
na VV, ubrus, zástěrka, hadřík 

balík papírových kapesníků, 1xubrousky nebo 
papírové utěrky, 1x toal. papír 

barevné papíry (složka) 

kufřík na VV nůžky (kvalitnější, větší) 
blok papírů (bez linek) – formát A4 temperové a vodové barvy –12 

barev 
 
     O dalších věcech, potřebách i akcích se budete průběžně dozvídat na třídních schůzkách 
od třídních učitelek.  
 
První schůzka Vás čeká hned první školní den vPrvní schůzka Vás čeká hned první školní den vPrvní schůzka Vás čeká hned první školní den vPrvní schůzka Vás čeká hned první školní den v    10.00 hod10.00 hod10.00 hod10.00 hodin.in.in.in.    
    

Přejeme Vám milé, pohodové prožití zbytku léta a vPřejeme Vám milé, pohodové prožití zbytku léta a vPřejeme Vám milé, pohodové prožití zbytku léta a vPřejeme Vám milé, pohodové prožití zbytku léta a v    září nashledanou !září nashledanou !září nashledanou !září nashledanou ! 
 

Učitelky prvních tříd a ředitelství školy v Táborské ulici, Praha 4 
 

 
    

    
    
    

    
    
1.A1.A1.A1.A    
třídní učitelka třídní učitelka třídní učitelka třídní učitelka –––– Mgr. Olga Roubíčková Mgr. Olga Roubíčková Mgr. Olga Roubíčková Mgr. Olga Roubíčková    
 
1.   Arnautová Ester 
2.   Čiháková Libuše 
3.   Doležalová Linda 
4.   Fialka Daniel 
5.   Hauer Rudolf 
6.   Chlumský Matouš 
7.   Kingsley Rose Osakwe 
8.   Lanštiaková Veronika 
9.   Marušiak Daniel 
10. Matějovský Martin 
11. Maláková Petra 
12. Pergner Denis 
13. Polenský Matiáš 
14. Ujfaluši Barbora 
 
 
 
 

Seznam mých nejmladších žáčků Seznam mých nejmladších žáčků Seznam mých nejmladších žáčků Seznam mých nejmladších žáčků 

najdetenajdetenajdetenajdete zde.zde.zde.zde. 



 
1.B1.B1.B1.B    
třídní učitřídní učitřídní učitřídní učitelka telka telka telka –––– Mgr. Zuzana Keilová Mgr. Zuzana Keilová Mgr. Zuzana Keilová Mgr. Zuzana Keilová    
 
1. Bode Theresia 
2. Csiba Pavel  
3. Fedáková Anna 
4. Junková Dominika 
5. Komárková Alena 
6. Křehnáčová Kristýna 
7. Kucharczyková Nikola 
8. Machuldová Veronika 
9. Niederle Vojtěch 
10. Pašek Filip 
11. Rejzek Lukáš 
12. Rošek Jan 
13. Studenovská Laura 
14. Suchomel Jan 
15. Šíma Benjamin 
16. Vajnerová Barbora 
17. Žanta Pavel 
18. Nechyporuk Vasil 
 
 
1.C1.C1.C1.C    
třídní učitelka třídní učitelka třídní učitelka třídní učitelka –––– Jana Dvořáková Jana Dvořáková Jana Dvořáková Jana Dvořáková    
 
1. Dostálová Radana 
2. Dvořák Jiří 
3. Horáková Vendula 
4. Chrástecký Josef 
5. Chromý Lukáš 
6. Kalivoda Jonáš 
7. Kulhanová Silvie 
8. Neděla Tadeáš 
9. Orendáčová Kristýna 
10. Pekárková Marie 
11. Peřina Radek 
12. Pompa Jan 
13. Pompová Marie 
14. Skořinská Kristýna 
15. Staněk Mat ěj 
16. Wagenknechtová – Zemanová Julie 
17. Weberová Johana 
18. Zemanová Markéta 
19. Žežulka Lukáš 
 


