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Na Vaše děti i spolupráci s rodiči se těší
pedagogičtí pracovníci
Základní školy a gymnázia Vítkov,
příspěvková organizace

Rodičům
budoucích
prvňáčků

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Učebnice pro 1. ročník
(děti dostávají zdarma)











Živá abeceda
Pracovní sešit k Živé abecedě
Písanka I., II.
Písanka ke Slabikáři 1. – 3. díl
Slabikář
Pracovní sešit ke Slabikáři
Matematika 1. - 3. díl
Číslice - písanka
Prvouka - Já a můj svět
Anglický jazyk - Happy House 1











Pomůcky, které zakoupí rodiče
žákům
aktovku s pevnými zády
pouzdro
nůžky, gumu
lepidlo v tyčince
obaly na sešity a učebnice
velké desky na sešity a učebnice A4
pastelky (12 základních barev)
fixy (6 základních barev)
2 - 3 tužky č. 2 a chránítka na tužky



Stravování + ŠD
v posledním srpnovém týdnu mají rodiče
možnost přihlásit dítě ke školnímu stravování
a nejpozději v tomto týdnu zapsat dítě do
školní družiny

VRACÍ SE:
 Moje první čítanka
 Hudební výchova – učebnice
 Anglický jazyk - učebnice

První školní den
Děti nastoupí školní docházku v úterý
1. září 2020.




Pomůcky, které děti dostanou ve škole











vodové barvy
štětec kulatý a plochý
voskovky
modelovací hmotu
sešity
barevné papíry
výkresy
deníček
tabulka a fixy na tabulku ve složce




Do tělesné výchovy budou děti
potřebovat
cvičební úbor (tepláky, tričko)
sportovní obuv (jarmilky nebo tenisky s bílou
podrážkou do haly, tenisky na ven)

Ostatní
papuče se světlou podrážkou
kvalitní zámek na šatní skříňku

Všechny osobní věci budou mít děti
podepsány.

Všichni žáci se shromáždí v 8,00 hodin v budově
školy 1. stupně bez aktovek a poté bude
následovat slavnostní zahájení školního roku
2020/2021 v kině Vítkov.

