Základní škola Lipůvka, Lipůvka 283, 67922
IČO: 62073184, tel. 516431537

Vážení rodiče,
zasílám Vám seznam věcí, které bude Váš budoucí prvňáček potřebovat:
- Aktovka, láhev na pití, krabička na svačinu, ručník s poutkem
- Pevnou složku na sešity s gumou A4
- pouzdro (alespoň 2 ořezané tužky č. 2 trojhranné, ořezávátko, guma, zvýrazňovač)
- kvalitní tuhé lepidlo velké
- 6 ks pevných obalů na sešity A5
- 7 ks pevných obalů na sešity A
- 20 ks prospektových folií A4 v tenké podepsané sloze
- papírové kapesníky (2x 100 ks) v krabičce
- přezůvky (pantofle jsou z bezpečnostních důvodů nevhodné, lze použít jen pro děti
s atopickým ekzémem)
Pro tělesnou výchovu:
- cvičební úbor do tělocvičny (tričko, kraťasy, cvičky označené monogramem, ponožky) +
tepláková souprava, tenisky na hřiště, popř. do družiny – vše dát do textilního sáčku, obuv
dejte, prosím, zvlášť
Pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti:
- kufřík nebo krabice od bot
- igelitový ubrus, hadřík
- velké tričko (stará pánská košile)
- štětce (2x kulaté, 2x ploché), vodové barvy, plastelína, voskovky
- kelímek na vodu
- nůžky se zakulacenými hroty, které dobře stříhají (ne dětské!)
Všechny věci, prosíme, podepsat!!!
Od školy Vaše dítě obdrží:
- učebnice a písanky, Notýsek
- číslice
- tabulku s fixem
- papírovou hrací kostku
Obsahu balíčku, který děti obdrží jako dárek od OÚ Lipůvka v hodnotě 200Kč bývá většinou:
- Trojhranná tužka, kvalitní tužky s gumou, pastelky 12ks, pero, lepidlo, guma, ořezávátko,
voskovky, malé sešity, nůžky, fix na tabulku
- 4 sešity: do Čj – 2x 511 s dvěma pomocnými linkami, 2x nelinkovaný sešit A4, úkolníček A5
Škola dále zajistí z vybraných peněz od Vás v září, pokud budete souhlasit:
- výkresy, barevné papíry, papíry na kreslení a do kopírky, pomůcky k tvoření ve výtvarné
výchově a pracovních činnostech, krabičku na pomůcky
- Učebnici a pracovní sešit Aj- Happy house II., které budou žáci využívat v první i druhé třídě.
Martina Martinková, třídní učitelka I. třídy
Pro případné informace či dotazy: tel: 608 080 717, e-mail: martinkova-m@post.cz

