PIRMOKO KREPŠELIS
Kuprinė. Tvirta, plačiais ir minkštais diržais, turėtų priglusti prie nugaros. Prie kuprinės pritvirtinkite
atšvaitą.
Rašalinis parkeris, mėlyno rašalo kapsulės.
Nespalvotas pieštukas, drožtukas, trintukas (minkštas), 15 cm ilgio liniuotė, spalvotų pieštukų
rinkinys, flomasterių rinkinys, aliejinių kreidelių rinkinys. Tinkamiausi flomasteriai – dvipusiai; jų
vienas galas piešia storai, kitas – plonai. Smulkias kanceliarines priemones patogu laikyti penale, o
pieštukus ir flomasterius – pieštukinėje.
Guašas, 2–3 skirtingų dydžių teptukai, indelis vandeniui, paletė. Guašą reikėtų rinktis tokį,
kuriame yra ir balta spalva.
Plastilinas ir lentelė jam pasidėti, spalvoto popieriaus (nesusegto), spalvoto kartono (nesusegto)
rinkiniai (geriau – iš abiejų pusių spalvoti), žirklės, klijai (sausi (pieštukiniai)).
Klijuotė dailės ir technologijų pamokoms. Ji tiesiama ant suolo, tinkamiausia – 60 cm x 70 cm.
Ploni sąsiuviniai I klasei: linijomis (plačiomis) – 5 vnt., langeliais (dideliais) – 5 vnt. Paraštės
pažymėtos linija vidinėje ir išorinėje puslapio pusėje. Storesniais lapais, kad rašalas nepersigertų į kitą
pusę; ryškiomis linijomis.
Aplankalai ploniems sąsiuviniams ir 1 komplektas vadovėliams (jame būna aplankalai ir pratybų
sąsiuviniams).
Piešimo sąsiuviniai. Reikėtų dviejų sąsiuvinių: A3 formato ir A4 formato (lapai storesni, juos lengva
išplėšti).
Sportinė apranga. Reikalinga sportinė apranga, sportinė avalynė, čežutės šokio pamokai. Reikėtų ir
maišelio sportinei aprangai ir avalynei laikyti. Maišelį pakabinsime rūbinėje. Būtų gerai turėti savo,
pagal ūgį pritaikytą šokdynę.
Patogi avalynė persiauti klasėje.
Mokyklinė uniforma. Tikslesnė informacija dėl matavimosi ir užsisakymo laiko pateikta mokyklos
internetiniame puslapyje www.sirvintupm.lt. Mokyklos raštinės telefono Nr.: +370 382 51681.
PAPILDOMA INFORMACIJA BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVELIAMS
Iki rugsėjo 15 d. šeimos gydytojas turi patikrinti vaiko sveikatą.
Pratybų sąsiuviniai, segtuvai darbams susegti bus perkami visai klasei kartu. Mokytoja apie tai
informuos.
Kartu su savo vaiku pažymėkite / užrašykite vardą ir klasę ant penalo, sportinio maišelio, sportinės
avalynės, čežučių, mokyklinės uniformos ir t.t.
Visus vadovėlius pažymėkite paprastu pieštuku vadovėlio gale, užrašydami vaiko vardą, pavardę ir
klasę. Vadovėlius mokiniai paims rugsėjo 1 dieną.
Dokumentus dėl nemokamo maitinimo susitvarkykite vasaros metu.
Informaciją apie Rugsėjo 1-osios šventę rugpjūčio mėnesio pabaigoje rasite mokyklos internetiniame
puslapyje www.sirvintupm.lt arba galėsite sužinoti telefonu: +370 382 51681.
Rugpjūčio mėnesio pabaigoje įvyks pirmų klasių mokinių tėvų susirinkimai. Informaciją apie juos
rasite mokyklos internetiniame puslapyje www.sirvintupm.lt arba galėsite sužinoti telefonu:
+370 382 51681.
Smagios vasaros, įdomių įspūdžių!
Būsimų pirmokų mokytojos

