INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Třídní učitelé: Mgr. Irena Fikrlová - fikrlovair@zs13.plzen-edu.cz, Mgr. Denisa Poršová- porsovade@zs13.plzen-edu.cz
kontakt do školy: 378 028 700, www.13zsplzen.cz

Zahájení školního roku 2019/2020: pondělí 2. 9. 2019

od 8:00 hod. do 8:45 hod.

Pondělí 2. 9. 2019
- před školní budovou v 7:45 hod.
- slavnostní uvítání v 8:00 hod.
- rozdělení žáků do tříd
- přechod žáků do tříd
- usazení a seznámení s paní učitelkou
- děti si přinesou prázdnou aktovku, nepřezouvají se
- možnost zápisu do školní družiny
- oběd ve školní jídelně od 10:00 do 12:00 hod.
První třídní aktiv se bude konat v pondělí 2. 9. 2019 ihned po skončení výuky ve třídách 1. A a 1. B.
Přes léto postupně připravujte děti na vstup do školy a rozvíjejte komplexně jejich schopnosti a dovednosti týkající
se vstupu do první třídy:
určitá samostatnost, vytrvalost, důslednost, orientace v prostoru, bezpečné poznávání barev, komunikativnost,
osobní hygiena, delší udržení pozornosti, zručnost, upevňování základních návyků, spolupráce s kamarády,
zodpovědnost za sebe, své věci a ostatní, žák by se měl umět obléci, zavázat tkaničku, dojít si na záchod, měl by
znát nějaké básničky, písničky, pohádky.

POTŘEBY ŠKOLÁKA
Na výtvarnou výchovu: vodové barvy a štětec plochý č. 12, kulatý č. 10, hadřík, kelímek,
igelitovou plenu na lavici, pracovní halenu nebo zástěrku, náčrtník formátu A4, čtvrtky A4
30 kusů, čtvrtky A3 30 kusů, kovové nůžky s kulatou špičkou, lepidlo v tyčince, 1 balení
papírových utěrek, 1 balení kapesníčků.
Do penálu: 2 obyčejné tužky č. 2, gumu, pastelky, vhodné i fixy (doporučení: psací potřeby
uzpůsobené pro prvňáky – tzv. trojhranný program; později 2 pera (např. Stabilo, Pilot,
Tornádo).
Na matematiku: desky na číslice, dvacítkové počítadlo (stovkové), papírové hodiny
Sešity:
2 kusy č. 513
2 kusy č. 511 s pomocnou linkou
1 notýsek
trhačku
Sešity prosíme obalit a podepsat!
Na tělesnou výchovu: cvičební úbor a sportovní obuv (bílá podrážka), míček a švihadlo – uložit do látkové tašky
Na přezutí: pevné bačkorky s klínkem (ne pantofle)
Na svačinu: látkový ubrousek na lavici nebo plastový box, uzavíratelná láhev
VEŠKERÉ POMŮCKY PROSÍME PODEPSAT!

Veselé léto a optimistický vstup do nové životní etapy!
Těšíme se na vás 2. září 2019!
Paní učitelky Fikrlová a Poršová 

