Přibližný seznam potřeb do 1. ročníku
Prodyšný sáček na cvičební úbor.
Bačkory (lze i jinou obuv s pevnou patou) – Z DŮVODU BEZPEČNOSTI NE PANTOFLE!!
Cvičební úbor (tričko, trenky – ¾ elastické kalhoty a obuv se světlou podrážkou)
Švihadlo – lépe klasické.
Délka švihadla závisí především na výšce postavy, ale i na délce končetin a stylu skákání.
Správná délka švihadla se dá určit tak, že se snožmo postavíte na střed švihadla a při
nataženém lanku by konce rukojetí měly sahat do podpaží.

Penál
 Pastelky dřevěné (12 barev) vhodné Stabilo, Maped - trojúhelníkový tvar
 tužka č. 2 v počtu 4 ks (STABILO EASY, KOH – I – NOOR)
 nůžky s oblými hroty, které stříhají
 dobrá guma na tužku
 ořezávátko
 malé pravítko do penálu
 pero – budeme včas informovat, kdy jej pořídit
Výtvarná výchova
 pracovní zástěra s dlouhým rukávem
 igelitová plena na lavici (50 x 60 cm)
 zavařovací sklenička se širším dnem 250 ml
 štětce – 1x plochý č. 12
kulatý 1x č. 8 a 1x č. 4
 savý hadr asi 30 x 30 cm (stačí vyřazené bavlněné tričko)
 temperové barvy
 anilinové barvy (vyznačují se výraznou sytostí barev, barvy se někdy nazývají též
„brilantní“ a jsou netoxické)
 voskovky
 modelína (dle možností kvalitnější)
 podložka na modelování – A4
 lepidlo na papír – tyčinka
 černý fix tenký – Centropen
 sada barevných papírů
Na uložení výtvarných pomůcek škola zajistí žákům kapsáře.

Plastovou krabičku na svačinu, lahev na pití s kvalitním uzávěrem
Plastovou obálku velikosti A4 v počtu 1 ks
Obálku PP s drukem A6 vertikální světlé barvy – jednobarevná v počtu 2 ks viz obrázek
(přibližný rozměr: 115 mm x 156 mm x 3 mm (Š x V x H)) – využijeme na číslice.

Tvrdé desky na písmena
Průhledné obaly na sešity a učebnice přibližně A4 v počtu 5 ks, A5 v počtu 5 ks
Demonstrační hodiny

Všechny věci je nutné čitelně podepsat. Předejdeme tak nepříjemným situacím.
Využijte nesmyvatelný popisovač.
Děkujeme Hanka a Míla

