
Seznam pomůcek – 1. třída                                             šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče,
žádáme Vás, abyste svým dětem připravili do 1. třídy následující pomůcky:

 školní aktovku a v ní: 
- obaly na sešity /4x velikost  A4, 4x velikost  A5 a 1x obal na malý notýsek/
- penál a v něm: 2 trojhranné tužky č. 2, nůžky špičaté s ochrannou násadkou, ořezávátko
                              pastelky PROGRESSO základní barvy a zelenou propisovací tužku
- pravítko v délce 15 cm

 dětský kufřík /rozměr 25 cm x 40 cm/ a v něm:
- pracovní oděv /tmavé tričko/
- hadřík /nejlépe stará utěrka/
- pevný umělohmotný kalíšek na vodu
- lepidlo váleček
- složka barevných papírů

 cvičební úbor /dostatečně volný/, vhodná obuv /neošoupaná podrážka/ - vložené
do látkové tašky či sáčku 

 přezůvky /nikoli pantofle/ v pevném sáčku

 látkový ubrousek /utěrku/ a umělohmotnou láhev s pitím

 plastová obálka formát A 4

 papírové kapesníčky /celé balení/

 1 balení papírů na xerox  

Nezapomeňte, prosím, všechny osobní věci dětem podepsat !!!

Organizace 1. školního dne – 1. 9. 2021 /středa/:
- sraz ve vestibulu školičky v 8.00 hodin
- vyučování 1. den trvá pouze do 8.45 hodin, žáci se nebudou přezouvat, budou mít jen

školní aktovku s penálem
- rodiče budou mít v tento den od 8.00 hodin schůzku k organizaci školní družiny a od 9.00

hodin schůzku s třídní učitelkou ve třídě. Během třídní schůzky /doba trvání cca do 10.00
hodin/ budou děti s vychovatelkou ŠD.

- školní družina /Jindřišská 32/ i  jídelna /budova gymnázia Jindřišská 36,  vchod ze zadní
části budovy, z ulice U Půjčovny 7/  funguje od 1. školního dne, ale rodičům prvňáčků
doporučujeme, aby tento slavnostní den strávili společně se svými dětmi

- oběd na 2. 9. lze objednat v tentýž den od 7.30 do 9.00 hod. Nezapomeňte zakoupit
svému dítěti čip na výdej obědů (100 Kč).  Všechny potřebné informace o školní jídelně
naleznete na www.sj-jindrisska.nazory.eu  

                                                                                     

http://www.sj-jindrisska.nazory.eu/

