SEZNAM VĚCÍ PRO 3. ROČNÍK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021













obuv na přezutí
krabička papírových kapesníků
euroobaly A4 – ještě upřesním individuálně
1 rychlovazač (A5)
nejlépe odlehčené (průhledné) desky na učebnice (A4) a sešity (A5)
pravítko trojúhelník s ryskou nebo dlouhé pravítko (30cm)
kružítko prosím ponechejte doma na 2. pololetí
obaly na učebnice
tabulka, mazací fix, hadřík (+ 1 náhradní)
nekupujte novou – stačí vyčistit tu z minulého roku 
plastová podložka na stůl (A4) pro práci s modelínou
stačí očistit podložku, kterou si přinesou děti ze školy, modelínu máme
stále v pěkném stavu ve škole
gumovací fólie (A5)
barevné papíry (prosím, nevkládejte do VV boxů)

PO PRÁZDNINÁCH SI DÁLE PŘINESTE


PORTFOLIO *
* za první ročník máme hotovo, do této části prosím nezasahujte 
Portfolio 2. ročník
- u každého předmětu ponechejte 6 listů –– nejlépe aby si děti samy
vybraly, co pro ně charakterizuje 2. třídu 
- ostatní pracovní listy zůstávají dětem na památku
- uvolněné euroobaly prosím vraťte dětem zpět do portfolia



list NAŠE TĚLO (vložen do portfolia) – připravte dle instrukcí



VV box

SEŠITY – sešity prosím NENADEPISUJTE ani NEPODEPISUJTE







(děti mají ve škole 4 nepopsané sešity, využijeme)
523 – 8 ks
sešit A4/A5 nelinkovaný – může být ten z letošního roku
notový sešit (8 nebo 16 listů)
Úkolníček – jakýkoliv linkovaný sešit velikosti A5
obaly na sešity (nejlépe průhledné, nebarevné)
trhací blok (ne sešit) – linkovaný A5, nelinkovaný A4

Prosím, všechny pomůcky dětem důkladně podepište.
PENÁL
Prosím o trojhranný psací program












1 pořádné (plnicí) pero + náhradní bombičky
1 rezervní obyčejné pero
pastelky
2 x tužka č. 2 (psaní)
1x tužka č. 3 (rýsování)
1x tužka č. 1 nebo B (kreslení)
krátké pravítko
guma, ořezávátko (se zásobníkem)
nůžky
2 tuhá lepidla (Kores aj.) – 1 do penálu a 1 do VV boxu
zelený liner s tenkou špičkou

Co rozhodně NE: zmizík a gumovací pero

Není potřeba, aby byly veškeré pomůcky nové. Prosím ale o kontrolu jejich
funkčnosti a čistotu (vyčistit vodové barvy, vyměnit ztvrdlé štětce atd.)
BOX NA VV









igelitový ubrus na lavici
zástěra / triko
malé tekuté lepidlo Herkules
tuhé lepidlo (zmíněno výše, viz. penál)
kelímek na vodu s uzávěrem
hadřík
paleta
temperové barvy v tubách (stačí 6 základních barev)
pokud jsou některé tempery z loňského roku použitelné, určitě je
nevyhazujte, ale přidejte dětem do pytlíku, do boxu












anilinové barvy (vodové barvy)
štětce kulaté, měkké – (děti mají z loňských let asi 8, 10, …) + č. 6
štětce ploché, tvrdé – (děti mají z loňských let asi 8, 12, …) + č. 10
tuš + balíček špejlí
fixy – stačí sada základních barev
černý lihový fix – nejlépe oboustranný
voskovky
zmizík (pokud mají děti funkční z minulého roku, jinak nekupujte)
vata (také z minulého roku, nekupujte)
průhledná tenká izolepa

Vše dětem důkladně podepište.
PLAVÁNÍ V 1. POLOLETÍ – 1. lekce plavání – pondělí 7. 9. 2020






igelitová taška na mokré věci !!
plavky (dívky - nejlépe jednodílné, chlapci – NE koupací šortky)
ručník
mýdlo, hřeben
koupací čepice (nedoporučujeme látkové)
+ gumička do vlasů (dívky s dlouhými vlasy)






doporučujeme gumové nazouváky do sprchy
plavecké brýle (podle preference dětí, nejsou povinné)
balení papírových kapesníků (v batohu)
vše sbaleno v batohu

* pokud žák nemůže cvičit, donese na lístečku omluvenku a jede s námi
(s sebou oblečení k převléknutí -tričko, kraťasy a zábavu…)
TV VE 2. POLOLETÍ






batoh či pytlík
obuv se světlou podrážkou
cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
švihadlo správné délky
malý míček, např. tenisový

* v případě příznivého počasí chodíme na jaře ven
* Dle uvážení / aktuálních potřeb doplním další informace v září. Děkuji 

