
 
Základní škola Bruntál, Okružní 38, 

příspěvková organizace 
IČ: 75026961  

Tel.: 554 231 199, 732 235 888.  

E-mail: reditel@zsbrok.cz  

Web: www.zsbrok.cz  

 
Vážení rodiče, milí prvňáčci, co připravit na září 2015   : 
Vv a Pč - hadřík, kelímek, paletu, tuš, izolepu, tenký provázek, špejle, zástěru nebo starší tričko, omyvatelný ubrus  
Tv - cvičební úbor do tělocvičny (obuv se světlou podrážkou) a na hřiště - to vše, prosím, podepište a dejte  
do plátěného pytlíku  
- ořezávátko  
- přezůvky (se světlou podrážkou) podepsané v plátěném pytlíku 
- obaly na sešity a učebnice 
- ručník s poutkem – podepsaný  
- látkový ubrousek na prostírání svačiny 
- desky na abecedu 
- PROGRESSA – (vhodná pro uvolňovací cviky)  
- kovové nůžky s kulatou špičkou 
- pero (na bombičky) 
- kufřík na pomůcky do Vv a Pč 
 

Co pro naše prvňáčky připraví škola   : 
Učebnice: 

Český jazyk  
 Živá abeceda s kocourem Samem (NŠ) 
 Slabikář s kocourem Samem (NŠ) 
 Písanka s kocourem Samem 1 –  4 (NŠ) 
 Skládací abeceda 
Matematika - prof. Hejný 
 Přemýšlení a počítání – 1. díl 
 Přemýšlení a počítání – 2. díl 
Prvouka - NŠ 
 Pracovní sešit – čtení s porozuměním 
Hudební výchova 

       
 

 
 

 
Pomůcky: 

 tužka č. 2 
 vodové barvy 
 kulatý štětec č. 8 a plochý č. 12 
 guma 
 sada plastových kostek (FRAUS) 
 pastelky 

 

 Pracovní listy 
 

Na co ještě budete přispívat v měsíci září: 
300 Kč – výkresy, barevné lepící papíry, náčrtníkové papíry, bloky, kulatý štětec č. 6, voskovky, plastelína, pákový                  
               pořadač, sešity a lepidlo (nákup zajistí škola) 
  60 Kč – temperové barvy (třída má temperové barvy v litrovém balení, v hodinách Vv rozléváme dětem na paletu) 

  30 Kč – papíry na kopírování 
200 Kč – příspěvek na sdružení rodičů „ČTVERKA“  
100 Kč – třídní fond (měsíčně – spoří si na vystoupení apod.) 
Pokud bude prvňáček navštěvovat školní družinu a jídelnu, připočtěte prosím ještě finanční výdaje s tímto  
spojené (100 Kč + 500 Kč - měsíčně). 
 
Děkujeme za spolupráci  
 
Mgr. Sylvie Dluhošová, Mgr. Vlastimila Procházková, třídní učitelky. 
E-mail: vlastimila.prochazkova@zsbrok.cz    Tel. do kabinetu: 554 231 184 
E-mail: sylvie.dluhosova@zsbrok.cz             Tel. do kabinetu: 554 231 182 
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