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Budeme mít 

prvňáčka 
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                       Základní škola Javorník, okres Jeseník 

Školní 72,  790 70 Javorník     Tel.:  584 440 308,  725 005 504    E-mail:  reditel@zsjavornik.cz      IČO: 636 96 517 

 

 

Desatero pro prvňáčka 

 

 

 

1. Znám své jméno a příjmení, vím, 

jak se jmenují rodiče, vím, kde bydlím a kdy mám narozeniny. 

 

2. Umím se obléknout a převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, 

aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce 

udělat mašličku, zapínat a odepínat knoflíky. 

 

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. 

 

4. Zvládnu si připravit svačinku na ubrousek. Umím si před a po jídle umýt 

ruce. 

 

5. Umím se soustředit na činnosti 10-15 minut. 

 

6. Dovedu pozorně sledovat televizní pohádky i filmy pro děti a umím si o 

nich povídat s rodiči. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat vyprávění. 

 

7. Dovedu recitovat básničky, zpívat písničky. Umím vyslovovat všechny 

hlásky.     Hovořím v celých větách. 

 

8. Rozeznám kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník. Napočítám po jedné do 

pěti. 

 

9. Dovedu kreslit pastelkami, malovat barvami. Poznám základní barvy i 

jejich odstíny. 

 

10. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou. Dovedu správně 

držet tužku dvěma prsty, třetí prst ji podpírá. 
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Potřeby žáka 1. ročníku: 
 

 školní aktovka nebo školní batoh, pouzdro 

 přezůvky  

 malý ručník s poutkem  

 plastová krabička na svačinu 

 plastová láhev na pití 

 papírové kapesníčky v krabici 

 cvičební úbor (tričko, kraťasy, mikina, tepláky, ponožky), cvičky do 

tělocvičny, botasky na cvičení venku 

 vodové barvy  

 kelímek na vodu s hadříkem 

 štětec  

 igelitový ubrus na lavici (50 x 60 cm) 

 pracovní zástěrka nebo starší košile  

 velké tyčinkové lepidlo na papír  

 plastelína v krabičce  

 kovové nůžky s kulatou špičkou 

 pastelky  

 trojboké tužky č. 2 – alespoň 2 ks  

 guma 

 ořezávátko 

 krátké pravítko v pouzdře 

 obaly na učebnice a sešity až po jejich obdržení 

 

Barvy, pastelky a nůžky kupujte prosím kvalitní, nejlépe české výroby.  

Všechny osobní věci i pomůcky je nutné viditelně podepsat! 

Učebnice, sešity a další školní potřeby zajistí pro Vaše dítě škola. Počítejte 

s úhradou v měsíci září, přibližně do výše 100 Kč.  
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