První školní týden žáků prvních tříd, září 2017
1. den
2. a 3. den
4. a 5. den
od 2. týdne

slavnostní zahájení ve třídě
krátká třídní schůzka, info ŠD
výuka do 9,40 hodin
výuka do 10,40 hodin
výuka bude dle rozvrhu do 11,35

Potřeby pro první třídu
 školní taška (s pevnými zády, ne pouze batoh)
 penál (středně velký)
 2 – 3 obyčejné tužky č. 2, (trojhranné), gumu děti nepotřebují
 pastelky – (vhodné jsou trojhranné, doporučujeme v přírodním dřevě zn. KOH-INOOR, TRIOCOLOR, jsou vyšší cenové relace, ale kvalitní, v sadě po 12 kusech
– i větší)
 ořezávátko na tužky a pastelky
 druh plnicího pera bude upřesněn až později, děti píší perem až koncem 1. pololetí a
pero dostanou
 přezůvky do třídy a na ně látkový sáček, nedoporučujeme pantofle
 cvičební úbor - tričko, ,,kraťasy‘‘, tepláky, mikinu, boty do tělocvičny (pevné s bílou
podrážkou, ne cvičky), boty na hřiště ven - vše do látkového sáčku, ještě bude
upřesněno na třídní schůzce v září
 desky na sešity – z lehkého materiálu, stačí pouze velké
 malý ručník
 do třídního fondu budeme vybírat 300 Kč na potřeby pro výtvarnou výchovu a
pracovní výchovu
Děti dostanou ve škole
 učebnice (nevracejí se v 1. třídě)
 písanky, sešity
 vodové a temperové barvy
 voskové pastelky
 štětce
 plastelínu
 nůžky
 barevné papíry
Seznam zájmových kroužků dostanete 1. den školy (jejich činnost bývá většinou zahájena v
druhé polovině září).
Přihlásit děti do školní družiny lze 8. června na třídní schůzce nebo v průběhu prázdnin je
přihláška ke stažení na webu: http://druzinka5.webnode.cz/ nebo až první den školy.
Přihlásit děti na obědy do školní jídelny doporučujeme při první třídní schůzce 8. června nebo
v průběhu prázdnin je přihláška ke stažení: http://1zs.dobris.cz/prihlaska-ke-stravovani.
Další informace budou na krátké třídní schůzce první den školy a na třídní schůzce
pravděpodobně 3. října.
ŠD bude pro prvňáčky v prvním týdnu otevřena již po ukončení zkráceného vyučování.

