
 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ  POTŘEBY  PRO  1. ROČNÍK                 školní rok 2021/2022 
 

Prvňáček bude potřebovat: 
 
1.   Aktovka, pouzdro, přezůvky 
2.   Soupravu 12 prašných „uměleckých kříd“ (rozmazávají se prstem)  
3.   Temperové barvy (sada 10 barev) 
4.   Paletu na míchání barev (nejlepší je starý plastový tácek) 
5.   Pastelky 12 barev (doporučuji trojhranné – pro správný úchop) – vložit  
      do pouzdra 
6.   Měkký bavlněný hadřík na otírání štětců 
7    Fixy – alespoň12 barev 
8.   Psací pero – např. značky Tornádo (je naprosto dostačující)  
9.   Trojhranná tužka č. 2 
10.  Fix pro psaní na tabulku - alespoň 3 kusy (např. barva modrá, zelená, černá) –   
       v průběhu roku budete muset podle potřeby zase dokupovat, děti fixy poměrně   
       rychle vypíší 
11. Tabulka A4 bílá pro popis fixem (z jedné strany s linkami) + hadřík na mazání  
      tabulky 
12. Lepidlo KORES (lepicí tyčinka) 
13. Lepidlo HERKULES s dávkovací trubičkou (NE láhev s víčkem) 
14. Blok A4 bez linek s kroužkovou vazbou 
15. Sešit č. 513 
16. Složku na písmenka (nemusí být nová, stačí po starším sourozenci nebo  
       kamarádovi) 
17. Obaly na učebnice a sešity – je vhodnější nakoupit až na začátku školního roku     
      podle rozměrů učebnic a sešitů 
18. Do tělesné výchovy: cvičky, tričko, tepláky a pytlík na uložení cvičebního úboru,  
      pro cvičení venku - venkovní tenisky a mikinu 
19. Pytlík na pomůcky (pro přivázání na lavici) 
20. Staré tričko, zástěru nebo košili na výtvarné činnosti (ochrana oblečení) 
21. Krabici papírových kapesníků 
 
  
Všechny potřeby před zahájením školního roku nějakým způsobem označte (lepkou, 
podepsáním, vyrytím jména atd.). Stává se, že děti mají věci stejné a těžko si je 
potom rozlišují. 

 
Pro výuku výtvarné výchovy, pracovních činností, prvouky, českého jazyka a matematiky potřebujeme 
papíry nejrůznějších barev, druhů a velikostí. Můžete si je kupovat sami. Osvědčilo se nám ale 
hromadné nakoupení školou a následná úhrada rozpočítaná na dítě za celý školní rok. 
Používáme také vlastní pracovní listy, které pro děti kopírujeme.  
  
Přejeme hodně sil a trpělivosti s Vašimi prvňáčky.                            
                                                                                                     Pedagogové ZŠ a MŠ Nemile                                                                                                                   


