
JEDENÁCTERO   PRVŇÁČKA   (1. třída  2020) 
 
Začátek školní práce svému dítěti ulehčíte, když … 
 

1) …na něm budete již teď vyžadovat jasnou a správnou výslovnost. 
2) …jej povedete, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek. 
3) …budete vyžadovat, aby reagovalo ihned na vhodně daný pokyn či příkaz, a důsledně sledovat, jak     

jej plní. 
4) …soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi. 
5) …je zvyknete na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo rozdělanou práci. 
6) …je navyknete, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci. 
7) …je povedete k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po jídle své nádobí a příbor. 
8) …je naučíte pozdravit, poprosit, poděkovat, chovat se správně k dospělým i dětem. 
9) …mluví-li dospělí, dítě mu neskáče do řeči, nikdy nepoužívá vulgární výrazy. 
10) …je povedete k tomu, aby při hrách a procházkách venku si všímalo světa kolem sebe a změn, 

které probíhají. 
11) …je navyknete, aby dodržovalo určitý denní řád a základní pravidla hygieny. 

 
 
Co ještě je třeba umět? 
Rychle se obouvat, zouvat a zavazovat boty. Oblékat se, svlékat se a skládat si věci uspořádaně na 
hromádku, rozepínat a zapínat knoflíky a zipy u oblečení. Ukládat si učební materiály do desek a ty 
následně do aktovky. Zapínat a na záda navlékat aktovku. Pohybovat se po ulici a znát základní pravidla 
chování v silničním provozu, bezpečně přecházet vozovku. 
 
 
 
 
Potřeby pro 1. ročník (zajistí rodiče) 
 

 přezůvky (uzavřené, např. klasické bačkory) + sáček 
 ručník malý 
 v látkovém sáčku sportovní úbor (tričko, šortky, ponožky) a obuv (doporučuji cvičky nebo boty se 

světlou podrážkou) do tělocvičny 
 v dalším látkovém sáčku sportovní úbor (tepláky, mikina, tričko, ponožky) a obuv (pevná, např. 

botasky) na hřiště  
 nůžky s kulatými konci (ostré, trénovat stříhaní) 
 nevylívací kelímek, hadřík, igelitový ubrus, tričko na Vv, tempery /české/ 
 pastelky (12 barev) 
 dvojitá tvrdá fólie na psaní tužkou – malá (A5) 1 ks i velká (A4) 1 ks  
 zásobník na písmena a podložka na skládání, zásobník na číslice 
 psací potřeby (tužky trojhranné č. 2 – 3 ks, pero zatím nekupovat) 
 desky na sešity A4 a A5 
 kufřík na potřeby do Vv a Pč 
 obaly na sešity a učebnice – dokoupíte během září dle potřeby 

 
 
 
Všechny potřeby, prosím, čitelně a pro děti srozumitelně označte. 
 
 
 
Ve škole žáci dostanou učebnice,  sešity a výkresy do Vv a Pč, barevné papíry, stírací tabulku, lepidlo, 
voskovky, anilinové barvy, čtvrtky, početní kostku 
 
 
 
 
 
 



1. 9. 2020 

 prvňáčci nemají oběd, obědy až od 2. 9. 2020 

  zápisní lístek do školní družiny  dostanete 1. 9. 2020 

 1. 9. 2020 není družina, odvádíte si dítě domů 
 
 
1. 9. 2020 

 přinést kufřík, ručník, cvičební úbor do tělocvičny a na hřiště  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


