Základní škola Hýskov, okres
Beroun
Školní 112 , 267 06 Hýskov
e – mail: zshyskov@seznam.cz
www.zshyskov.cz

Seznam věcí pro 1. třídu:
aktovka:
desky na sešity
desky na písmenka
desky na číslice
obaly na sešity A5 – 6 ks,
A4 – 1 ks
na výtvarnou výchovu:
kufřík podepsaný
paletu nebo plastový tácek
štětce kulaté, ploché (silnější a
slabší)
hadřík
sklenička od přesnídávky na vodu
lepidlo Kores velké
zástěrka (staré triko)
temperové barvy - velké (Koh-inor)
suché pastely (křídy)
voskovky

penál:
3 tužky č. 2 (ořezané) – nejlépe trojhranné
pastelky (aspoň 8 barev) – nejlépe trojhranné
nůžky s kulatou špičkou
guma
pravítko 15 cm
na tělesnou výchovu :
cvičební úbor (i na cvičení venku)
boty do tělocvičny se světlou podrážkou (podepsat)
tenisky (na cvičení venku)
náhradní ponožky
ostatní:
sáček na lavici (plátěný s tkalouny, asi 35x35 cm)
sáček na bačkory k zavěšení do šatny (podepsaný)
přezůvky (podepsat), z bezpečnostních důvodů raději bačkory, ne pantofle
20 eurofolií v tenkém plastovém rychlovazači na portfolio

Co nejvíce věcí doporučujeme podepsat popisovačem, děti své věci často nedokáží poznat.
Čtvrtky, barevné papíry, sešity, kapesníky, utěrky apod. nekupujte, škola je nakupuje z fondu rodičů
(příspěvek do fondu ve výši 450,- Kč se bude vybírat v září).
Děti obdrží 1. září balíček v hodnotě 200 Kč z dotace KÚ, který bude obsahovat: vodové barvy,
písmenka, číslice, uvolňovací omalovánky, úkolníček, destičku na psaní s obalem a 2 fixy, modelínu,
ořezávátko, lepidlo malé, fixy. Na pracovní sešity rodiče přispějí polovinou částky během září.
Podrobnější informace budou sděleny na zahájení školního roku dne 1. září 2021 v 8 hodin v budově
ZŠ – učebna v přízemí proti šatně. Bližší informace lze získat na mailu TU: kucerova@zshyskov.cz.
První den si děti přinesou pouze aktovku a penál. Škola se tento den otevírá v 7,40 hod.
Třídní učitelka: Mgr. Renata Kučerová
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Štětková

