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Vážení rodiče, 

dostává se vám do rukou SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ BUDOU VAŠE DĚTI V 1. TŘÍDĚ POTŘEBOVAT. 

 
1.  PŘEZŮVKY – raději bačkory nebo jinou pevnější obuv, která drží na noze. Pantofle nejsou 

vhodné, dětem padají z nohy, vyzouvají se při chůzi i při vyučování a děti je pak hledají. 
2.  CVIČEBNÍ ÚBOR – (dle vašich možností a uvážení) - tepláky, mikinu, šortky z pružného 

materiálu a bavlněné triko s krátkým rukávem. 
3.  CVIČEBNÍ BOTY DO TĚLOCVIČNY – plátěnky na suchý zip nebo zavazování - NE JARMILY!! 

- ty nedrží na nohou, zouvají se. 
4.  CVIČEBNÍ BOTY NA VEN – pevné, které dobře drží na nohou - jsou potřeba na podzim - 

září, říjen a na jaře - duben - červen. 
5.  PLÁTĚNÁ TAŠKA NA VĚCI NA TV - děti si v ní nosí věci do šaten, tělocvičny a družiny. 
6.  ŠVIHADLO - ne plastovou „šňůru“ obyčejné provazové, hadrové a správnou délku  

- u prvňáka 210 cm, ne delší!! 
7.  VĚTŠÍ KUFŘÍK - A4 na věci na VV 
8.  Do kufříku na VV: bavlněný HADŘÍK, KELÍMEK (plastový) na vodu, STAROU KOŠILI, TRIKO  

  NEBO ZÁSTĚRU, tyčinkové LEPIDLO – bílé, vysouvací, tuhé, raději větší – hodně lepíme,    
  IGELIT na lavici cca 60 x 70 cm 

9.  PENÁL – jednoduchý, spíše tenčí, v něm 12 ks PASTELEK, TUŽKU č. 1 a 2, OŘEZÁVÁTKO SE 
ZÁSOBNÍKEM (nemusí při vyučování odbíhat ke koši a tím se zdržovat), malou obyčejnou 
GUMU. Více věcí na začátku 1. třídy nepotřebují, pokud je penál přeplněný věcmi, dítě si 
s nimi často hraje a vypadávají mu na zem. Inkoustové pero není nutné, perem děti 
začínají psát až kolem Vánoc, takže je dost času ho pořídit. 

10. UMĚLOHMOTNÁ PODLOŽKA A4 na modelování 
11. DESKY A4 s malými kapsičkami na písmenka a číslice – bývají dohromady. 
12. PRŮHLEDNÉ OBALY A5 (spíše tužší - lépe drží na sešitech) - asi 6 ks a malý A6 obal na 

notýsek. 

Obaly na pracovní sešity a učebnice stačí koupit, až si děti přinesou pracovní sešity a učebnice 
domů. 

Nedoporučuji tvrdé otevírací desky na sešity - A4 a A5, zatěžují zbytečně aktovku a sešitů 
není tolik, aby musely být v deskách, děti pak mají problém desky z aktovek vyndat, otevřít, 
sešity v nich najít, často jim vše padá na zem apod. Zabírají i místo na lavici. 

VEŠKERÉ VĚCI, PROSÍM, PODEPSAT - stačí počáteční písmena jména a příjmení, děti si své 
věci nepamatují. 

Pokud byste měli jakékoli dotazy, můžete mě kontaktovat nebo vám odpovím v prvním 
školním dni a týdnu. Určitě bude dost času vše pořídit v září. 

 

S pozdravem 
Jolana Kloudová, výchovná poradkyně 
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