V Praze dne 14. 8. 2018
Vážení rodiče,
rád bych Vás i Vaše děti přivítal do školy a budoucího školního roku 2018/ 2019.
Jmenuji se Jiří Beneš, mobil: 602 107 468, e-mail: jiri.benes.zsvr@gmail.com a
v následujícím roce budu třídním učitelem první třídy. Spolu s mými kolegyněmi a kolegy se
budeme snažit Vašim dětem co nejvíce zpříjemnit jak vstup do školy, tak i celý školní rok a
pokusíme se je také něco naučit.
Doufám, že školní rok 2018/ 2019 proběhne ke spokojenosti nejen Vašich dětí, ale i
učitelů a Vás rodičů. Pokud byste měli jakékoli dotazy, podněty či připomínky, neváhejte mne
prosím kontaktovat.
Seznam pomůcek na školní rok 2018/2019
Pomůcky
Do společného:

odevzdat: 2 ks toaletního papíru

1 balík (2 ks) papírových, trhacích utěrek
1 balík papírových kapesníčků
balík papírů A4 do tiskárny
čtvrtky A4 – 20x a A3 – 10x pro začátek
Do výuky:

20-30 cm pravítko

Výtvarná výchova:
kufřík děti dostanou spolu s některými pomůckami (lepidlo, barevné papíry, nůžky,
modelovací hmota)
špejle
štětce (2 kulaté – silný /slabý, 2 ploché)
barevné křídy
vodové barvy
Tělesná výchova:
přiměřené sportovní oblečení a obuv,
(švihadlo) – několik jich ve škole je, ale lepší je mít vlastní „na míru“ – uložit do
plátěného pytlíku či plátěné tašky.
Stálé vybavení penálu:
1-2 pera (tornádo, trojhranné)

zmizík,
2-3 měkké tužky tvrdosti 1 a 2 (B, HB),
guma,
základní pastelky,
ořezávátko,
nůžky (železné),
cca 10cm pravítko na podtrhávání,
lepidlo v tyčince (co nejmenší)
Další náležitosti:
přezůvky v sáčku na pověšení.
Sešity:
Většinu učebnic a pracovních sešitů poskytne škola.
Pracovní sešity a učebnice budou od nakladatelství Nová škola (řady učebnic – Čteme a
píšeme s Agátou, Matematika a Prvouka – Duhová řada)

Co zakoupit:
trhací blok A4 nelinkovaný
sešit na čtenářský deník (nejlépe nelinkovaný, vzhled - aby dětem vyhovoval)
Sešit A4 nelinkovaný na Prvouku
Sešit 512 2x
Děkuji, doufám, že je to vše.
S pozdravem
Jiří Beneš

