Školní potřeby pro 1. ročník 2018/2019
Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat o školních potřebách pro Vaše děti, které budou nastupovat
do 1. ročníku. Zároveň bych Vás chtěla požádat o zajištění potřebných věcí pro Vaše dítě.
Zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. září 2018 v 9.00 h.
Slavnostní zahájení bude v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané, které pořádá Městský úřad
Ivanovice na Hané. Zákonní zástupci obdrží písemnou pozvánku, která přijde poštou.
Děti přijdou s aktovkou.
Žáci obdrží od městského úřadu balíček se školními potřebami v hodnotě 300 Kč.
Ve škole dostanou potřebné učebnice a písanky zdarma , dále balíček se školními potřebami v
hodnotě 200 Kč.
Obsah balíčků – barvy, pastelky, progressa, voskovky, pastely, tužky, pero, zmizík, kelímky na
vodu, ubrus do VV, nůžky, lepidlo, tabulka na psaní, guma, ořezávátko, plastelína, štětce, tuš.
Rodiče dětem zakoupí:
• aktovku
• pouzdro – nejlépe jednopatrové ( tužku č. 1Tojhrannou , následně tužku č. 2 trojhrannou,
gumu, ořezávátko, pastelky základní barvy trojhranné, nůžky)
• pokud je někdo levák, zakupte nůžky pro leváky
• silné pastelky trojhranné, které dobře kreslí - do VV a k tomu ořezávátko
• lepidlo tyčinkové
• obaly na učebnice a sešity až v září podle skutečných učebnic – vybírejte pevnější obaly
Tělesná výchova:
• pytlík – tričko, tepláky, mikinu
• pytlík - cvičky nebo tenisky do haly s bílou podrážkou, které nekloužou v tělocvičně,
sportovní obuv na ven
• vše podepsat
Výtvarná výchova a pracovní činnosti:
• větší kufřík nebo krabici od bot, podepsat
• zástěru nebo staré triko jako pracovní oděv, podepsat
Do třídy:
• přezůvky s bílou podrážkou – přezůvky, které pevně drží na nohou, podepsat
• na svačinu krabičku /svačinový box nebo ubrousek na svačinu/, lahev na pití, která neteče
Do školní družiny:
• tašku s oblečením na ven, podepsat
• přezůvky na oběd, podepsat / děti budou přecházet na oběd na velkou školu, kde si nechají
přezůvky v šatně/

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Mgr. Marie Sklenářová
PaedDr. Alena Štěpánková

