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Co všechno bude Váš prvňáček potřebovat? 

 

Konkrétněji se domluvíme na třídní schůzce v září, ale už teď bychom Vás chtěly poprosit, 

abyste si promysleli, zda jste ochotní přistoupit na tzv. osobní konto dítěte. Jednalo by se o 

určitou částku za dítě, kterou bychom Vám napsaly, až po objednání a rozpočítání pomůcek 

(např. 700 Kč). Z konta bychom uhradily následující pomůcky (objednaly bychom hromadně 

všem dětem stejné): 

o Smazatelná tabulka + 1 fix na tabulku + hadřík 

o Pastelky PROGRESSO  

o Nůžky pro praváky i leváky 

o Voskové pastely 

o Společné temperové barvy + paleta na tempery 

o Tuše + špejle 

o Kelímky na vodu 

o Modelíny  

o Lepidlo (nejlépe tuhý Herkules) 

o Štětec kulatý č. 8 a 10, plochý č. 10 a 12 

o Vodové barvy 

o Barevné papíry 

o Kreslicí kartony A3 a A4 

o Papírové kapesníky (1 balík na dítě na pololetí) 

o Papírové utěrky (1 balík na dítě na pololetí) 

o Tekuté mýdlo do třídy 

o Desky na portfolio 

Dále svému dítěti sami připravte: 

o Aktovka  

 Desky na sešity A4 

 Desky na skládací abecedu 

 Obaly na pracovní sešity (bude upřesněno) 

o Penál  

 2 trojhranné tužky č. 1 a č. 2 

 Pastelky – stačí základní barvy, doporučujeme trojhranné 

 Ořezávátko, (guma) 

o Tělesná výchova – vše uloženo v plátěném pytlíku (NE igelitové tašky) 

 Tričko, kraťasy 

 Tepláková souprava 

 Cvičky do tělocvičny a boty na hřiště 
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o Výtvarná výchova  

 Igelitový ubrus na lavici  

 Zástěrka nebo staré tričko 

 Hadřík 

o Přezůvky – bačkory, NE pantofle 

Všechny pomůcky řádně označte nejlépe lihovým fixem (jméno, příjmení, monogram, atd. dle 

uvážení). 

 

 
Co by měl budoucí prvňáček umět: 

 
 

o správně vyslovovat většinu hlásek 

o pozdravit, poděkovat, poprosit 

o říci vlastní jméno a adresu 

o nestydět se přednést básničku či písničku 

o komunikovat s dospělým (odpovídat na otázky, ptát se ...) 

o vytleskat slovo po slabikách, poznat, na kterou hlásku slovo začíná 

o poslouchat čtení i vyprávění 

o pracovat  podle  pokynů (pojď sem, ustříhni, vybarvi, utíkej.....) 

o soustředit se na jednu činnost (několik minut) 

o vydržet chvilku bez maminky 

o rozeznat levou a pravou ruku 

o orientovat se v prostoru i na papíře (nahoře, dole, první, poslední ....) 

o poznat zvířata (věci, ovoce, zeleninu) na obrázku, najít rozdíly mezi obrázky 

o rozeznat barvy  

o umět pojmenovat základní geometrické tvary 

o napočítat do 10 

o umýt si ruce 

o obléknout se, zapnout knoflík, zavázat si tkaničku 

o správně držet tužku 

o obkreslit jednoduchý tvar podle předlohy 

o nakreslit člověka  

 

 
 

A těšit se na školu :) 
 

 


