
Potřeby pro žáky 1. ročníku – 2021/2022: 
 
 
Školní potřeby, které dostanou děti ze školy:   
 

1. Učebnice 
2. Pracovní sešity 
3. Sešity 
4. Lepidlo Herkules malé 

 
5. Balíček pro prvňáčky, který obsahuje:  

 

• Barvy vodové Koh-i-noor 12 barev, 30 mm 
• Bezpečostní kelímek nevylévací - modrý 
• Barevné papíry A4 20 listů 
• Ořezávátko Europen KIDS Duo 

• Nůžky Europen dětské školní kulaté - 14 cm 
• SPOKO štětec vlasový, kulatý, velikost 8 
• Europen Štětec plochý lak 12 
• RECORD Lepicí tyčinka - 15 g 
• Koh-i-noor Modelína 10 barev, 200g v celofánu 
• Náčrtník A4 - 20 listů 
• Koh-i-noor Pastelky voskové, trojboké - 12 barev 
• Koh-i-noor Pastelky dřevěné 12 barev - trojboké 
• Ubrus na výtvarnou výchovu 
• SEVT Úkolníček pro 1., 2. a 3. třídu A6 

 
  
Školní potřeby, které si dítě přinese z domova: 
 

1. Školní batoh nebo aktovka 
2. Penál 
3. Bačkorky na přezutí (z bezpečnostních důvodů prosím nekupujte dětem pantofle) 
4. Sportovní oblečení do tělocvičny  
5. Sportovní obuv do tělocvičny (sálová sportovní obuv, cvičky) 
6. Sportovní oblečení na ven (děti využijí i ve školní družině) 
7. Sportovní obuv na venkovní aktivity 
8. Sáček nebo tašku – do šatny na oblečení 
9. Švihadlo 
10. 2 ks - obyčejná tužka tvrdost 2 
11. 20cm pravítko – obyčejné, prosíme bez obrázků 
12. Paletka na barvy – ideálně bílá 
13. Štětec plochý č. 8 
14. Staré tričko/ košile/ zástěrka jako „pracovní oděv“ do výtvarné výchovy 
15. Ubrus na lavici do výtvarné výchovy 
16. Kelímky na vodové barvy – ideálně uzavíratelné 
17. Hadřík na čištění štětce  
18. Lepicí tyčinka (ideálně Kores) 
19. Obaly na sešity a učebnice  
20. Kufřík nebo krabici na výtvarné potřeby  
21. Krabici papírových kapesníků 

 
Případné další pomůcky upřesní vyučující v průběhu školního roku. 
  
 
Všechny věci prosím podepište nebo označte tak, aby je děti poznaly. Děkujeme 

 


