Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí
Wagnerovo náměstí 458
266 01 Beroun 2
IČO 709 75001
tel.: 311623315, reditel@3zsberoun.com , www.3zsberoun.com

Budoucím prvňáčkům a jejich rodičům – seznam pomůcek do 1. třídy
Penál:
1x trojhranná tužka široká s výbrusem na prsty, nejvhodnější je č. 2 (praváci koncovka červená, leváci
koncovka žlutá), 2x trojhranná tužka úzká - č. 2, pastelky trojhranné (české) – nejméně šest barev (Č, M,
Z,Ž,F,OR), guma, lepicí tyčinka (KORES), dobře stříhající nůžky s kulatou špičkou, ořezávátko (dbát denně na
ořezané tužky a pastelky).
POZOR! Pero až do Mikuláše potřebovat nebudeme (pak doporučujeme centropen SHARK nebo Tornádo
s trojúhelníkovým úchopem).
Pomůcky na VV+PČI: dát do igelitové tašky (budou uloženy v nábytkové stěně třídy): fixy (6 a více
barev), kalíšek na vodu, savý hadřík na štětce, igelitová podložka na lavici, zástěrka, pevná podložka na
modelování (A4). Vše mít řádně podepsané!
Učební pomůcky:
desky na písmena a desky na číslice – oddělené, malý notýsek (A6) = pracovnička na vzkazy (v průhledném
obalu, podepsané tiskace jménem i příjmením), průhledné obaly na sešity (bez obrázku): asi A4- 2x, A5
– 6x, stírací tabulka CENTROPEN (vel. A4) v sadě s náhradními stíracími fixy a hadříkem, blok A4 nelinkovaný
TV:
Převlečení do tělocvičny: světlé tričko, trenýrky nebo legíny, cvičky (obuv – s bílou podrážkou), oblečení dát
do podepsaného látkového sáčku
Další potřeby: přezůvky s pevnou patou a špičkou (ne pantofle, sandály a crocsy) - podepsat tiskace, dát do
plátěného sáčku, který bude viset v šatně
Hygienické potřeby: podepsaný ručník, kapesníčky - celé balení, 1 role toalet. papíru a tekuté mýdlo (stačí
náhradní náplň – bez pumpičky).

POMŮCKY ZAJIŠTĚNÉ ŠKOLOU: vodové barvy, štětce, voskovky, barevné papíry, modelína, pevné desky
na sešity (A4), učebnice, písanky, Slabikář, PS z prvouky.

POMŮCKY ZAJIŠTĚNÉ UČITELEM: náčrtníky, čtvrtky, školní sešity a notýsek na známky, PS z matematiky
(2 díly) - budou zakoupeny tř. učitelkami, příspěvek 500 Kč se bude vybírat nejpozději na 1.tř. schůzce (10. 9.
v 16 h)

Za spolupráci předem děkujeme.

Informace k prvnímu školnímu dnu
Pondělí 2. 9.
Sraz žáků prvního ročníku a jejich rodičů je v 7. 45 před hlavní budovou, kde budou čekat třídní učitelky.
Prezenci bude mít každá třída samostatně. Pak se děti seřadí do dvojic, za ně postoupí rodiče a společně
projdou hlavní budovou uličkou slávy do své kmenové třídy v nové budově. Rodiče odejdou s vychovatelkami
do prostor ŠD, kde získají informace o organizaci ŠD. Děti si vyzkouší první samostatnou hodinu bez rodičů ve
škole. Konec předpokládáme kolem 9 - 9. 15 h. Rodiče si děti vyzvedávají přímo ve třídě.
Při nepřízni počasí bude zahájení probíhat přímo ve třídách v nové budově. Ulička slávy by pak odpadla.
Umístění tříd:
I. A, I. B- přízemí hlavní budovy, I. C- první patro nové budovy- vše bude označeno
První informativní schůzka rodičů – úterý 10. 9. - 16 hodin v kmenových třídách.
Rozvrh v prvním týdnu
3. 9.

Vyučování do 9. 40 h.

4. 9.

Vyučování do 10, 45 h.

5. 9.

Vyučování do 11, 40 h.

6. 9.

Vyučování do 11, 40 h.

Po skončení vyučování si děti ve třídě vyzvedává paní vychovatelka nebo rodiče.
Pravidelný rozvrh platný od druhého týdne obdrží děti první školní den.
Nepovinný předmět AJ bude zapracován do rozvrhu od druhého týdne. Rodiče, kteří se schůzky nezúčastnili,
by měli nahlásit případný zájem do sekretariátu školy do 28. 6. 2019.

