Základní škola Boskovice – budova Sušilova
Seznam pomůcek pro žáky 1. tříd ve školním roce 2020/2021

Prvňáčci dostanou školní balíček:







trojhranná tužka č. 2
trojhranné pastelky (6 ks)
vodové barvy
štětec plochý č. 12
plastelína 10 barev krabička
ořezávátko dvouděrové se zásobníkem

Seznam pomůcek, které zakoupí rodiče:
* aktovka s pevnou zadní stěnou – řádně si doma vyrovnat popruhy
* pouzdro
* stojan na knížku
* tvrdé desky na sešityA4
* desky pouze na číslice (abecedu nebudeme v papírové formě používat, ve škole budeme mít k dispozici kobercovou
verzi se suchými zipy, kterou děti nebudou nosit domů a nebude se jim vysypávat po aktovkách)
* 1x tužka (nejlépe trojhranná se zářezy na prsty) č. 1
* 1x tužka (nejlépe trojhranná se zářezy na prsty) č. 2
* guma
* kvalitní nůžky, při jejich výběru je potřeba dávat pozor na pravorukost či levorukost vašeho dítěte.
* lepidlo v tubě
* pravítko – jedno krátké pravítko do penálu 15cm
* mazací tabulka formát A4, fix na tuto tabulku a hadřík na mazání tabulky - stačí velikost 20x20cm
* deníček A6
* pero – bude potřeba nejdříve v prosinci, na třídních schůzkách ukážeme různé možnosti výběru
* obaly na učebnice a sešity - až v září, dle velikosti učebnic a pracovních sešitů
* látkový ubrousek na svačinu – stačí utěrka
* papírové kapesníky vytahovací z krabičky
* ručník s poutkem
* pytlík na přezůvky prodyšný
* přezůvky nejlépe s plnou špičkou
TV:
plátěný pytlík nebo látková taška na věci do TV, tričko s krátkým rukávem, cvičky nebo tenisky do tělocvičny,
pohodlné kalhoty pod kolena, mikina dle možností rozepínací, dlouhé kalhoty na ven, švihadlo, náhradní ponožky a
spodní prádlo (kdyby se stala „nehoda“).
VV/PČ:
progressa, voskovky, savý hadřík (stará utěrka), tričko nebo zástěru, kelímek na vodu, 1 plochý a 2 kulaté štětce
různých velikostí, plastová krabička s víčkem na modelínu, špejle 10 ks, tuš, paleta, desky na výkresy A3, igelit na
lavici, lihový fix středně široká stopa, náčrtník A4, úzká izolepa.

Všechny pomůcky řádně podepsat!

