
 

Maminko a tatínku 

Tak už nám to začíná: 

pouzdro, sešit, svačina, 

časně vstávat, brzy spát, 

nahlas číst a pěkně psát, 

potýkat se s číslicemi, 

netoulat se nikde sami, 

slušně zdravit, ne se prát, 

a zas brzy spát a vstát. 

  

Škola možná zdá se přísnější, hlavní je, 

že za rok budeme o kus chytřejší. 

Naučím se číst, psát, počítat. Budeme, cvičit, zpívat, kreslit, 

vyrábět a dozvím se mnoho dalších novinek. 

  

Proto budu potřebovat některé pomůcky. 

A tady se dozvíš se, které to jsou,  

  a také další důležité informace. 



  

  

 

  

Ve svém pouzdře budu mít:  

✔ ořezané tužky – č. 1, 2 

✔ nejlépe trojhranné pastelky  

✔ ořezávátko  

✔ gumu  

✔ krátké pravítko 

✔ nůžky 

✔ tuhé vysunovací lepidlo 

  

Dále potřebuji:  

✔ desky na pracovní sešity  

✔ měkkou složku A4 (na uchovávání materiálů)  

✔ papírové hodiny (později)  

✔ zásobník na písmena a číslice (složku)  

✔ obalený notýsek formátu A5  

 

Na tělesnou výchovu se převléknu a přezuji do:  

✓ tenisek s bílou podrážkou do tělocvičny  

✓ tenisek na hřiště  

✓ trička s krátkým rukávem  



✓ tepláků/ legín /šortek  

Cvičební úbor prosím uložte nejlépe do látkového pytlíku, který 

se dá stáhnout šňůrkou.  

  

Do výtvarné výchovy se mi budou hodit:  

✔ progresa (12 barev)  

✔ vodové anilinové barvy 

✔ voskovky  

✔ 2 kulaté štětce č. 8 a 12  

✔ plochý štětec č. 12  

✔ kelímek na vodu    

✔ černý fix  

✔ temperové barvy (6 ks)  

✔ plastová paleta nebo sadu kelímků na míchání barev  

✔ hadřík cca 15 x 15 cm 

✔ igelit (slídu) na lavici 

✔ staré tričko nebo košili (zástěru)  

  

V pracovních činnostech využiji:  

✓ plastelínu  

✓ podložku na modelování  

 

 

Maminko, tatínku, nepřehlédněte!  

 

Při škole pracuje zároveň i školní družina s pestrým výchovně 

vzdělávacím i zábavným programem. Děti zde mohou strávit čas, 



když jsou rodiče už brzy ráno nebo ještě později odpoledne v 

zaměstnání.   

Ranní družina je v provozu od 6:00 do začátku vyučování a odpolední 

od konce vyučování do 16:00 hodin.  

Děti se se mohou těšit na pestrou nabídku činností, ke kterým patří 

především:  

⮚ různé soutěže, společenské a sportovní akce, výlety, 

procházky do přírody, maškarní ples, tvorba výrobků z 

netradičních materiálů k různým příležitostem, využití 

školního hřiště a přilehlého parku, pravidelný pobyt v 

tělocvičně, návštěvy kina atd.   

Rodiče mají možnost přihlásit své dítě do družiny hned první den 

školního roku. V době, kdy budou prvňáčci prožívat svou první 

vyučovací hodinu, rodiče budou mít informativní schůzku s vedoucí 

školní družiny a také s vedoucím školní jídelny.   

Děti mají možnost se stravovat ve školní jídelně. Jeden oběd nyní 

stojí 23,- Kč. Stravné se hradí bezhotovostně. První bližší 

informace získáte v kanceláři školní jídelny nebo od své třídní 

učitelky.  

 

Co mám umět, než zasednu do lavice v 1. třídě ?  

  

✔ Vím, jak se jmenuji  

✔ Znám svou adresu  

✔ Umím si zavázat boty  

✔ Sám se obléknu a svléknu  

✔ Umím si uklidit hračky  

✔ Dovedu vyslechnout pohádku  



✔ Ke všem se chovám slušně, nikomu neubližuji  

✔ Poznám barvy  

✔ Držím správně pastelku  

✔ Umím zdravit, poděkovat a poprosit o něco  

✔ Poznám pravou a levou ruku   

 

Na začátku školního roku dostanu:  
(Rodiče podepíší mým jménem     ) 

  
✔ Učebnice /pracovní učebnice      

 

 

 

  

Rodiče mi připraví:  

  
✔ Aktovku      

✔ Vybavené pouzdro(doporučujeme pouze jednoduchou verzi 

- bez více pater)      

✔ Složky na písmena a číslice      

✔ Obaly na učebnice a pracovní sešity  

✔ Cvičební úbor       

✔ Přezůvky      

✔ Potřeby do výtvarné výchovy (podle seznamu)      

✔ Potřeby do pracovních činností (podle seznamu)       

  

Při nákupu pomůcek přihlédněte k jejich zdravotní 

nezávadnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.  

Nabízíme Vám několik rad a námětů:  



⮚ Tužky a pastelky, které nejsou lakované, fungují stejně 

dobře a nezatěžují životní prostředí, trojhranný tvar je 

nejvhodnější pro nácvik psaní  

⮚ Fixy na vodní bázi jsou vhodnější než fixy na bázi  

alkoholové  

⮚ U vodových barev, voskovek a plastelíny zkontrolujte, zda-li 

mají atest na zdravotní nezávadnost a jsou odbouratelné v 

životním prostředí. Levné pomůcky z tržnic jsou často 

nefunkční. Nelakované štětce jsou vhodnější než lakované.  

⮚ Staré tričko, košile nebo látková zástěrka je lepší než 

plastová, vydrží déle a dá se pravidelně prát.  

⮚ Do tělocviku kvalitní bavlněné či funkční prádlo, které je 

zdravotně nezávadné a nedráždí pokožku (na rozdíl od oděvu 

z tržnice, jehož zdravotní nezávadnost Vám nikdo nezaručí).  

⮚ Obuv  je nesmírně důležitá, volte proto  kvalitní, 

ortopedicky vyhovující přezůvky i tenisky do tělocviku.  

⮚ Při výběru aktovky si všímejte, jak je prostorově 

uspořádaná, má-li samostatnou kapsu na svačinu a na nápoj, 

děti potřebují i drobné kapsičky na průkazky, klíče apod. 

Aktovka má mít zpevněnou zadní část, měla by být co 

nejlehčí. Nezapomeňte na reflexní prvky a odrazky.  

 

                         Kontakty:  

 

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 

17. listopadu 1225 

  

🕿 556 821 307, 737 207 291 (kancelář školy)  

e-mail: skola@zskop17.cz  

    webové stránky: www.zskop17.cz  

http://www.zskop17.cz/
http://www.zsstramberk.cz/


    ID datové schránky: 98pgf7m 

  

ředitelka školy  

Mgr. Zdeňka Havlíková  

🕿 737 207 290  

  

zástupkyně ředitelky školy  

RNDr. Věra Nevludová  

🕿 603 212 343  

  

vedoucí školní jídelny  

Tomáš Polívka  

🕿 737 207 292  

  

vedoucí školní družiny  

Libuše Svobodová  

🕿 736 601 636  

Těšíme se na Vás ☺   

 

 


