SEZNAM POMŮCEK PRO 2. ROČNÍK
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023












obuv na přezutí
svačinový box + látkový ubrousek, láhev s neprotékajícím
uzávěrem
balíček 10 ks papírových kapesníků
mazací tabulka + fixy a hadřík
popisovací fólie A5 (na psaní tužkou)
desky na sešity a učebnice A4, A5
karty s čísly (z 1. ročníku)
Portfolio (s pracemi z 1. ročníku)
sešit na geometrii (440 - nelinkovaný) + podložka
na psaní (tzv. lenoch)
Penál
o
o
o
o
o
o
o
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2x pero (+ náhradní bombičky)
2x tužka č. 2
1x tužka č. 3
guma, ořezávátko
krátké pravítko
2x kvalitní nůžky
2x lepicí tyčinka
pastelky (pozor - prosím dostatečně dlouhé!)

Výtvarná výchova a pracovní činnosti


Box na VV a PČ:
o pracovní plocha - igelitový ubrus cca 60x70 cm
o pracovní oděv
o kelímek s uzávěrem
o temperové barvy, vodové barvy, anilinové barvy

o
o
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paleta
savý hadřík
štětec plochý (č. 8, 10)
štětec kulatý (č. 6, 10)
černá tuš, černý lihový fix
špejle, modelína
voskovky
lepidlo Herkules (střední)
malé balení vaty (+ náhradní uzavíratelný sáček)
barevné papíry (2x)
balení 500 ks bílých papírů (na VV, PČ + prac. listy)

Žádám Vás o podepsání všech pomůcek Vašich dětí.

PLAVECKÉ KURZY konané v 1. pololetí šk. roku 2022/2023
– začínáme již 5.9.2017!
Co s sebou?
 plavky (dívky - jednodílné), (chlapci - ne! koupací šortky)
 1x - 2x ručník (velký, malý)
 mýdlo, hřeben, balíček papírových kapesníků
 igelitová taška a sáček (na mokré plavky a ručník)
 pro dlouhovlásky: koupací čepice a gumička do vlasů
 doporučuji - plážové boty „žabky“
 vše v batohu
POZN.: V případě, že je žák v rekonvalescenci, odjíždí s námi do bazénu.
Prosím Vás o omluvení na list papíru - nikoliv na Školu OnLine.
Žák po nemoci si s sebou do bazénu bere: tričko s krátkým rukávem,
šortky, „žabky“, časopis či knihu.
PRVNÍ LEKCE plaveckého kurzu proběhne 5. září.

