
INFORMACE O UČEBNÍCH POMŮCKÁCH PRO RODIČE BUDOUCÍCH 

PRVŇÁČKŮ ZŠ KANICE 

 

1. Děti obdrží zdarma od školy tyto učební pomůcky a učebnice : 

 

Učebnice a pracovní sešity: 

Čj –   Moje první psaní (NŠ) 

Živá abeceda (NŠ) 

 Slabikář (NŠ)  

 Písanky 1.-4.díl  (NŠ) 

M –   Pracovní učebnice 1.-3.díl (SPN) 

 Početníček (Didaktis) 

Prv – Já a můj svět 1 ((NŠ) 

(NŠ – nakladatelství Nová škola, nakladatelství Didaktis, nakladatelství SPN) 

 

Učební pomůcky: 

Skládací abeceda (NŠ) 

Soubor značek a číslic (NŠ) 

Papírové mince (NŠ) 

Lepidlo tyčinka Kores 40g 

Pastelky voskové 12 ks 

Sešit s pomocnými linkami 511+ 

Sešit s pomocnými linkami 512+ 

Tužka trojboká slabá 

Tužka trojboká silná  

Propisovací podložka A4 

Žákovská knížka 

Modelovací podložka A4 

Plastelína 10 ks 

 

 

 

 

 Kontakty, které by se mohly hodit: 

Telefon ZŠ (sborovna + ředitelna): 545 227 268 

Mobil. tel. ŠD + ZŠ: 733 393 108 

Telefon ŠJ: 545 228 345 

E-mail:  zs.kanice@seznam.cz 

Internetové stránky školy: www.zskanice.cz 

ZUŠ Adamov:  www.zusadamov.cz 
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2. Další potřeby žáka pro 1. ročník – zakoupí rodiče: 

Aktovka (vybírejte s dítětem, vyzkoušet na záda) 

Desky na sešity (stačí A5) 

Desky na písmena a číslice 

Sešit č. 512 – 3 ks (musí mít okraje a doporučuji s pomocnými linkami), notový sešit 16 

listů, sešit č. 460 do AJ, deníček č. 644  

Obaly na sešity a učebnice, prospektový obal (euroobal asi 30 ks) 

Papírový pořadač  

Plastová krabice na pomůcky s víkem, výška asi 10cm (nejlépe TROFAST z IKEA) 

Stíratelná tabulka + 2ks fixů na tuto tabulku, hadřík na mazání 

Pouzdro 

 2x tužka č. 1 - trojhranná 

 2x tužka č. 2 - trojhranná 

 2x pero např. plnicí, Tornádo, Stabilo, ….(prosinec), hadřík 

 nůžky s kulatou špičkou (vyzkoušejte, zda stříhají) 

Upozornění  - existují speciální pera a nůžky pro leváky. 

 pravítko 15cm, ořezávátko, guma 

 krabičku na papírové mince  

 papírové hodiny 

 krabička s 20 vršky od PET lahví (nejlépe 4 barvy po pěti kusech) 

 pastelky alespoň 12ks (budou se používat i ve výtvarné výchově) 

 žákovské počítadlo 100 kuličkové (10 x 10 kuliček) 

Výtvarná výchova  

 hadřík, kelímek na vodu 

 pracovní košile nebo triko s dlouhým rukávem 

 igelitovou plenu (asi 50 x 70cm) 

 plastovou krabici na pomůcky s víkem, výška asi 25cm (nejlépe TROFAST z IKEA) 

 vodové barvy s bělobou 

 tempery 6ks 

 štětec č. 6 a 8 kulatý, č. 12 plochý 

 barevné papíry (20ks) 

 tenký černý fix, tlustý černý fix 

Tělesná výchova (vše uložit do látkového pytlíku na zatažení a podepsat) 

 sportovní oblečení (do tělocvičny, v teplých měsících i na ven) 

 pevná sportovní obuv (ne s černou podrážkou, ne Jarmilky – nefixují nohy, kloužou) 

 

Ručník s poutkem, 1x karton vícevrstvých papírových kapesníčků, 2 x krabice papírových 

kapesníků jednorázových vytahovacích, ubrousek na svačení, přezůvky s bílou podrážkou 

(ne pantofle). 

Prosím, vše dětem podepište a označte. 

Každý den malou svačinku, pití. 

Pro případ potřeby uvádím svůj e-mail : dana197@seznam.cz 

 

Děkuji  

Mgr. Dana Pospíšilová, tř. uč.  
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