Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY
Budoucí prvňáčci dostanou od školy balíček výtvarných potřeb v hodnotě 200 Kč, učebnice
a pracovní sešity v hodnotě 200 Kč.
Na další pomůcky vybíráme 1 200 Kč (4 díly PS z M, razítko se jménem, sešity, obaly, čtvrtky,
barevné papíry, lepidlo Herkules, igelit na lavici, temperové barvy, štětce, plastový kelímek
s víčkem, stírací tabulka s fixem, košíček, pomůcky na M - kostka, kolečka, pěnový podsedák
…)
Částku uhraďte v týdnu od 27. 8. - 31. 8. v kanceláři školy nebo u třídní paní učitelky.
Vyúčtování Vám vždy předložíme na třídních schůzkách nebo kdykoli o to požádáte.

Dále jsme si pro Vás připravily seznam pomůcek, které budeme spolu během školního roku
potřebovat a používat (připravte si je během prázdnin):
PENÁL





3 ořezané tužky č. 2 / HB - zn. Faber Castell (trojhanná)
pastelky min. 6 barev (doporučujeme trojhranné pastelky)
nůžky, guma, ořezávátko
2 zvýrazňovače

VÝTVARNÁ VÝCHOVA





hadřík na ruce
plášť nebo zástěra nebo staré triko
2x lepidlo (tyčinka) - Donau / Pritt
malá plastová krabička na voskovky

CVIČEBNÍ ÚBOR






cvičky / tenisky se světlou podrážkou
tričko
trenýrky / kraťasy / legíny
ponožky
tepláková souprava (pro chladné počasí)

Vše podepsané v látkovém sáčku!
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Během prvních dnů si děti přinesou do školy velké desky A4 na učebnice a sešity, zásobník
na písmenka, papírové hodiny, ručník s poutkem (podepsaný), přezůvky v sáčku
(podepsané), ubrousek na svačinu, 5 stejných prázdných krabiček od zápalek na
matematické pokladničky, 1 krabice papírových kapesníků a 1 balík bílých papírů A4 do
tiskárny.

Přejeme Vám pevné nervy, hodně trpělivosti a dětem úspěšné vykročení do 1. třídy.
Moc se těšíme na naši vzájemnou spolupráci.
Leona Erbenová, třídní učitelka 1. A
Alena Chaloupková, třídní učitelka 1. B

