
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV  

Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 

t 733643895 / e reditel@zsbarr.cz / w www.zsbarr.cz  /DS hpdjrgr /  IČ 65993527 / DIČ CZ 65993527 

CO BUDU POTŘEBOVAT V 1. TŘÍDĚ 

Škola dětem poskytne: všechny učebnice (M, ČJ, PRV, AJ), číslice, písmenka, desky na písmenka, vysu-

novací lepidlo KOREX, gumu a trojhrannou tužku č. 2, velké vodové barvy, voskovky a plastelínu. 

MHMP dětem poskytne: plastový bezpečnostní kelímek s víčkem, modelovací podložku A4, plastovou 

malířskou paletu, temperové barvy a stahovací vak. 

Na tělesnou výchovu pořídím: pohodlný cvičební úbor a obuv do tělocvičny, teplákovou soupravu a 

obuv na hřiště, švihadlo, molitanový míček. 

Na výtvarnou výchovu a praktické činnosti dám do kufříku: pastely PLASTI-COLOR 12 ks, 1 silný 

černý lihový fix (alkoholová báze), kulaté vlasové štětce č. 3; 6, ploché štětce štětinové č. 8, 10 (čísla 

štětců jsou orientační), plechový nebo plastový hrnek na vodu, hadřík na štětec, 1 houbičku na nádobí, 

1 balíček špejlí, podložku na modelování, pracovní oblečení (upravte je např. ze staré košile 

s dlouhými (!) rukávy). Vše vložte do kufříku (velikost odhadněte podle délky dlouhého štětce). 

Do penálu doporučujeme: stále ořezané tužky č. 2, pastelky 12 kusů, fixy, zvýrazňovače, nůžky (než 

zakoupíte nůžky, zkuste, zda dobře stříhají a zda se snadno rozevírají; je-li Vaše dítě levák, kupte mu 

nůžky pro leváky), ořezávátko, krátké pravítko. 

Pero a náhradní náplň - zatím nepořizujte! 

Dále pro děti doporučujeme: desky na sešity, 2 plastové obálky A6 s drukem, 6 obalů na malé sešity,  

4 pevné obaly na učebnice velikosti A4, 1 obal na učebnici prvouky z Nové školy Brno, vhodné přezůvky 

se světlou podrážkou, sáček na přezůvky, 2 role papírových utěrek, 1 balení papírových kapesníčků, 

1 tekuté mýdlo, textilní ubrousek na svačinu, láhev na pití (ne skleněnou). 

Všechny věci doporučujeme PODEPSAT! 

Vážení rodiče, prosíme Vás o papíry jednostranně popsané na malování, velké archy nebo role papíru. 

Kdo má možnost, uvítáme i kancelářské obálky či průhledné „košilky“ do portfolia.  

Mnohokrát děkujeme. 

 

Děti, nezapomeňte aktovku na záda!  

 

 

 


