
 

 

 

 

Co je potřeba pro výuku v 1. třídě 

Dřevěná krabice – rozměry: 41x30x4 (d x š x v)    Látkový ubrousek na svačinu 
Sáček na cvičební úbor Desky na číslice 
Tepláková souprava, tričko, ponožky Desky na písmena – prázdné! 
Cvičky nebo tenisky Pastelky (nejlépe 12 barev) 
Bačkory Fixy (nejlépe 12 barev) 
Kelímek na vodu pro výtvarné činnosti  Nůžky s kulatými hroty – myslete na „leváky“ 
Hadřík na výtvarné činnosti Měkká guma (nejlépe bílá) 
Obaly na sešity – asi 3 velikosti A4, asi 3 velikosti A5 
– podle potřeby doplníte později 

Igelit na lavici na výtvarné činnosti (na svou část 
lavice – asi 60x40 cm) 

2 plnící pera (bombičková) 2 tužky č. 2 a ořezávátko 
 

Všechny pomůcky a potřeby označte tak, aby si vaše dítě pomůcky poznalo 

NEKUPUJTE – bude zakoupeno školou:  

Temperové, vodové barvy, voskovky, modelovací hmota, štětec plochý a kulatý, fólie A4, A5, lepidlo 

DESATERO PRO PRVŇÁČKY                        DESATERO PRO RODIČE 

1. Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se 
jmenují rodiče. 
2. Umím se obléknout i převléknout do 
cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě 
nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.    
3. Umím uvázat na tkaničce kličku. 
4. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky 
tam, kam patří. 
5. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i 
malovat barvami. 
6. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, 
žlutou, hnědou a černou. 
7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s 
kulatou špičkou.  
8. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek 
a po jídle si umýt ruce. 
9. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění 
se zájmem a v klidu. Televizní pohádky, 
filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si 
o nich s rodiči 
10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, 
kam patří. 

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého 
prvňáčka. 
2. Každý den ořežu tužky, dítě jich má mít v zásobě 
několik. 
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních pomůcek za jeho 
přítomnosti, společně je dáváme do aktovky. 
4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s 
vyučujícím. 
5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové 
intervaly, nejlépe 2 x 15 minut. 
6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a 
příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou 
práci. 
7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě 
upevnilo pracovní návyky. 
8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, 
snažím se odpovědět na jeho dotazy. 
9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, 
kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se 
mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou 
formou jeho rozumové vnímání. 
10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. 
Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří. 



 


