ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ (INFORMACE PRO RODIČE)
Шкільні потреби майбутніх першокласників (Pomůcky pro budouci prvnáčky)
Отримають з допомогою школи
Зошити (Sešity)
Зошити для правопису/каліграфії - 3
шт (Písanky 3 kusy)
Блокнотик для додаткових записів
(Notýsek pro běžné záznamy)
Щоденник для оцінок
(Deníček pro hodnoceni)
Листки для малювання (čtvrtky)
Воскові олівці (voskovky)

Потребують на малювання та працю
(образотворче та ужиткове мистецтво)

Обкладинки для зошитів та
підручників, які потрібно
купити в магазині
Горнятко на воду (kelímek na vodu)
На малі зошити 5шт А5
Пластмасова скатертина/устілка (Plastový (na sešity malé 5х А5)
ubrus - podložka )
Пенал - олівець ч.2-3
На блокнот-чорновик -1шт, на
(Penál - tužka č. 2-3х)
щоденник 1шт
(notýsek 1х, deníček 1х)
Валізка/коробка для ручної праці
(Kufřík, popř. krabice)
Темпера, палетка (tempery, paletka)
На підручники (učebnice):
Щіточки округлі та пласкі різного
розміру (kulatý štětec a plochý štětec různe velikosti)

Акварельні фарби (vodovky)
Пластилін (modelína)
Кольоровий папір (Barevné papíry)
Гумка (guma)
Табличка, яка витирається + писачки
(Stíratelná tabulka + popisovače)
Самонамочуваний штамп
(Samonamáčecí razítko)
Кольорові олівці, обстругувач олівців
(Pastelky, ořezávátko)
Ножиці, плівка формату А5
(Nůzky, folie A5)
Ручка “торнадо” та коректор
(Pero tornádo a zmizik)
Клей в тубі (Lepidlo v tubičce)
Лінійка 20 см (Prav9tko 20 cm)

Кольорові олівці основних барв
(pastelky základních barev)
Старий одяг/трикотажна футболка з
довгими рукавами
(Starší triko s dlouhým rukávem)
Табличка на букви та числа (набірні
м’які таблички-вкладки)
(Desky na písmenka a číslice + popř.
Náhradní měkké desky vložit)
Обстругувач із засувною коробочкою
(ořezávátko se zásobníkem)
Підкладка-сидачка на стілець (на розсуд
батьків) - (podsedák -dle úvahy rodičů)

Čítanka Alter - 1
Matematika Alter - 1
Živá abeceda Alter - 1
Pracovní sešit k Živé abecedě
Alter - 1
Slabikář - 1
Prvouka Nova škola - 1

Радимо взяти цей перелік з
собою до магазину
канцелярських товарів - там є
увесь асортимент обгорток
для підручників та зошитів Doporučujeme
vzít si tento přehled s sebou do
papírnictví - tam mají přehled o
obalech na učebnice

Для уроків фізичної культури (всі ці
речі потрібно підготувати та
підписати)
Футболка (triko)
Шорти (krat´asy)
Спортивні штани (tepláky)
Спортивна куртка/толстовка
(mikina)
Спортивне взуття на вулицю
(boty na ven)
Спортивне взуття зі світлою подошвою
(кеди, кросівки тощо)
(boty se světlou podrážkou)
Скакалка (švihadlo)
Все це підписане в торбинці (і торбинка
теж) !!!
Підписане змінне взуття (přeyůvky)
Замок з трьома ключами від шкільної
шафки у вітальні/роздягальні (1 ключ з
кільцем та біркою, підписаною іменем,
прізвищем та класом, віддати класному
керівникові
Рушник для гігієнічних потреб (для рук
та обличчя)
(ručník dle hygienických podmínek)
Паперові носовички, туалетний папір
(papírové kapesníky, toaletní papír)
Чіп до їдільні (останній тиждень
серпня+зареєстровані) (poslední srpnový
týden+přihlášení)

Організація початку нового навчального року
1-й тиждень. Четвер, 1 вересня - Свято початку нового навчального року. Учні приходять до школи без шкільних сумок та без змінного взуття. В цей день
проводиться 1 навчальна година (час проведення - 8:00-8:45). Після закінчення свята відбудуться короткі інформаційні збори для батьків.
П’ятниця, 2 вересня - Проведення 2-х (двох) навчальних годин (до 10:00). Учням з собою взяти перекус та воду.
2-й тиждень. Навчання триватиме згідно з розкладом уроків 4 (чотири) години (до 11.40). Розклад уроків отримаєте 1-го вересня на Святі початку нового
навчального року.

