
Co potřebuje prvňáček 
aneb Výbava do 1. třídy 
 

Školní aktovka versus batoh 
Jaká by měla školní taška být 

Při výběru aktovky či batohu pro malé školáky je 

třeba vzít v úvahu několik kritérií: 

1. Velikost batohu či aktovky versus výška 
dítěte (aby byl žáček vůbec vidět). Určitě je 
důležité tašku vyzkoušet. Dítěti musí na 
zádech dobře sedět a být mu příjemná.  

2. Hmotnost brašny – měla by být co nejlehčí 
(uvádí se maximálně 1 200 gramů)  

3. Konstrukce a materiál– dítě bude nosit 
poměrně těžký „náklad“, a tak je důležité, 
aby jeho záda nebyla zbytečně 
zatěžována. Rozhodně se vyplatí koupit 
tašku s anatomicky tvarovanými zády, 
dobrým odvětráváním zad a širokými 
polstrovanými popruhy, které se dají 
nastavit. Významnou roli hraje i materiál, 
ze kterého je vyrobena. Měl by být pevný, 
aby se hned nezničila. Nevěřte tomu, že si 
na ní dítě bude dávat zvlášť pozor. 
Podstatná je i skutečnost, zda se dá dobře 
udržovat (například omyvatelnost a další). 
Výborné jsou plastové rohy dna a nožičky. 
Podstatné je i poutko na nošení v ruce a na 
zavěšení na lavici.  

4. Propracovanost a funkčnost – praktické 
jsou různé kapsy a přihrádky, kam si 
školáček pohodlně složí veškeré věci. Je 
fajn, když nemusí z tašky vyndávat 
všechno ve chvíli, kdy potřebuje jen penál 
a podobně. Důležitá je kapsa na láhev s 
pitím a na doklady. Před samotným 
nákupem si ověřte, zda se do přihrádek 

bez problémů vejdou velké desky na sešity 
či větší učebnice (formát A4).  

5. Bezpečnost – myšlena je nejen bezpečnost 
výrobku (musí splňovat stanovené normy), 
ale také v silničním provozu. Nezapomeňte 
na to, že na tašce by měly být reflexní 
prvky (dítko musí být vidět i při špatné 
viditelnosti).  

Penál 

A do aktovky patří samozřejmě penál. I ten by se 

měl dítěti líbit, ale samozřejmě musí také splňovat 

určitá kritéria. Můžete pořídit klasický, doplněný o 

odklápěcí část pro pastelky, dvou či vícepatrový, 

anebo také školní pouzdro. Pro prvňáčka je vhodné 

zvolit takový penál, který bude přehledný (tedy asi 

ne pouzdro) a vejde se mu do něj vše, co bude 

potřebovat. A máte-li vybráno, pak můžete přejít k 

nákupu psacích potřeb. 

 
Psací potřeby 

Co tedy do penálu? Určitě pastelky, měly by být 

měkké, doporučuji vyzkoušet na papír přímo 

v obchodě, nejlépe  trojhranné (lépe se dítěti drží),  

2 tužky č.1, 2,  ořezávátko, guma. 

 Pero budou děti potřebovat později, zatím jej 

nekupujte. 

   
 
Potřeby na výtvarnou výchovu 

Některé obvyklé potřeby na výtvarnou výchovu, 

popřípadě pracovní činnosti děti dostanou,  

ostatní dokoupíme z třídního fondu.   

 
Další potřeby 

Je možné zakoupit složky na sešity dle vašeho 
výběru (lehké, odlehčené). Nemusím být. 
Potřeba bude také složka na písmena a číslice, 
pouze složky, číslice a písmena dostanou ve škole. 
 
Potřebovat budete i obaly na sešity a knihy. Jejich 
koupi ponechte až na září, podle toho, jaké budou 
sešity a učebnice. 

Dále to budou věci na tělocvik – tzv. cvičební úbor 

(tričko, kraťasy, tenisky apod.) Asi oceníte i krabičku 

na svačinu, popřípadě láhev na pití, která neteče 

(na to zejména pozor, jinak budete neustále řešit 

mokrou aktovku a věci v ní). 

Základní pomůcky obdrží žáci ve škole. 

Všem žákům objednáme jednotné pytlíky na 

lavice, do kterých si pomůcky budou moci uložit.  

Nekupujte zbytečné věci, které vám budou 

nabízeny v obchodě. 


