Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány, Školní 93

Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)
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2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)
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sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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10 x euroobal
pevné desky na sešity a pracovní sešity A4
10 x čtvrtky A4
10 x čtvrtky A3
obaly na sešity a pracovní sešity (s nákupem vyčkejte na
začátek školního roku)

První školní den dítě ve škole dostane: (hradí škola)

















malířská paleta
sada kulatých a plochých štětců
uzavíratelný kalíšek na vodu
ořezávátko s odpadní nádobkou
barevné papíry
náčrtník
olejové křídy
trojhranné voskovky
zápisník prvňáčka (žákovská knížka)
3x sešit 5110
2x sešit 512
2x sešit 512 s pomocnou linkou
2x sešit 644e
1x sešit na PRV 423x
mazací tabulka
guma

Obec Lány dětem věnuje:




stojánek na knihy
košíček do lavice
kartonový box na pracovní listy

V mateřské škole dítě dostane při odchodu:


modelína

Ve škole má dítě k dispozici:


podložku na modelování

Všechny věci a pomůcky viditelně označte – podepište!
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Potřeby do 1. třídy
školní rok 2022/2023





bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
(v žádném případě pantofle!)
polštářek na židli (neuvazuje se k židli)
papírové kapesníky (krabice) + vlhčené ubrousky

Tělesná výchova: (zajistí rodiče)
 tričko
 mikina
 šortky/tepláky na ven
 cvičky do tělocvičny, obuv na ven
 švihadlo
Vše do látkového sáčku, nechává se v šatně.

Výtvarná výchova: (zajistí rodiče)







kufřík nebo plastová uzavíratelná krabice na výtvarné potřeby
zástěrka nebo staré tričko
savý hadřík na utírání štětce
igelitová podložka na lavici
vodové barvy
temperové barvy

Penál: (zajistí rodiče)







3x tužka č. 2 (HB)
pero Tornado
nůžky s kulatou špičkou
2 x lepidlo ve špalíčku KORES
pastelky 12 barev, trojhranné
fixy 12 ks

Další pomůcky: (zajistí rodiče)





linkovaný sešit A5 – pevné desky – výletníček
1x pevný průhledný obal na žákovskou knížku – velikost A5
2x desky na písmenka (ne na číslice!)
desky s drukem formátu A5 a A4
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