AHOJ, PRVŇÁČKU!
Za krátký čas se rozloučíš se svými kamarády ve školce a užiješ si své poslední „školkácké“ prázdniny. Pak se
staneš žáčkem naší základní školy. Budeš navštěvovat první třídu a určitě v ní najdeš prima kamarády. Již teď ti
posíláme seznam věcí, které si můžeš do školy pořídit. Alespoň na to budeš mít spoustu času.
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zásobník na písmena
pouzdro – co nejmenší, ne třípatrové, je těžké
12 barev pastelek
igelitový ubrus na lavici
hadřík min. 30 x 30 cm
běloba
kelímek na modelovací hmotu s víčkem např. od Ramy apod.
černá fixa Centropen
lepidlo Kores
pracovní oděv /zástěrka nebo tričko/ do Vv a Pč
kufřík nebo krabice na věci do výtvarné výchovy
cvičební úbor - kraťasy, tričko, tepláky, teplákovou bundu, do haly cvičky, ven tenisky (nelze používat
z důvodu ušpinění venku pouze cvičky nebo jen tenisky)
přezůvky (se světlou podrážkou)
pevný látkový sáček (ne igelitovou tašku) na úbor do Tv
ubrousek (prostírání) na lavici pro svačinu
láhev na pití (ne skleněnou)
krabice papírových kapesníků /vytahovací/
Všechny věci musí být podepsané!
Do školy ti stačí pouze základní vybavení, není třeba třípatrové pouzdro.
Pak je tvá školní taška zbytečně těžká.

Školu určitě poznáš, je barevná a věříme, že se Ti v ní bude líbit. Nezapomeň první den přezůvky. Starší spolužáci
Tě budou čekat a ve škole Ti všechno ukáží.
A co všechno by měl umět náš prvňáček?
Zdravit dospělé a kamarády.
Znát své jméno a adresu.
Znát svůj věk.
Rozeznat levou a pravou stranu.
Vědět, co znamená nahoře a dole, vpředu a vzadu.
Přednést krátkou básničku.
Nakreslit postavu.
Soustředit se krátce u jedné činnosti.
Být samostatný při jídle a oblékání.
Srozumitelně vyslovovat.
Neuč se číst ani psát, ale raději si zkus doma o věcech povídat.

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ :
Zápis do školní družiny
proběhne ve dnech 27. a 28. 8. 2020 od 8.00h do 15.00h
budova 1.st. – ul. Litobratřická.
Platba ŠD/1.pol. 750 Kč - je nutné uhradit hotově při zápisu žáka do ŠD.
Přihlášení ke stravování ve školní jídelně
ve stejném termínu – 27. a 28. 8. 2020 – od 8.00h do 15.00h
kancelář ŠJ, budova DPS, ul. Sklepní 526.
Důvodem této organizační změny je řádné zahájení školní družiny a možnost stravování již od 1.9.2020.

