INFORMACE NA ŠK. ROK 2020/2021
Co připravit dětem do 3. ročníku?
- sešity
523 11krát
423x 3krát
420 1krát
- prosím nenadepisovat!
- na úkolníček si děti mohou přinést jakýkoliv sešit ve velikosti
- desky na sešity (A4, A5) – nejlépe odlehčené průhledné
- balíček 10 ti kusů papírových kapesníčků + papírová krabička s kapesníky
- blok! (ne sešit) ve velikosti A5 (linkovaný) a A4 (nelinkovaný)
- dlouhé pravítko (30cm) nebo trojúhelník s ryskou (Kružítko prosím nedávat. Budeme ho
používat až ve 2. pololetí, děti budou mít včas zapsáno v úkolníčku.)
- barevné papíry (nedávat do boxu na VV)
- obuv na přezutí
penál
pastelky
guma
pero + náhradní bombičky a 1 rezervní obyčejné pero (prosím ne gumovací!)
zelený slabý fix (nebo gelovka, propiska)
tužka č. 2- 2x, tužka č. 3 – 1x (rýsování), tužka č. 1 - 1x (kreslení)
krátké pravítko
lepidlo tuhé (malé - např. Kores)
nůžky (funkční - stříhací)
ořezávátko
box na VV
temperové barvy (tuby, ne kalíšky- stačí 6 barev)
vodové barvy
paleta
štětec kulatý č. 6, č. 8
štětec plochý č. 8, č. 10, č. 12
hadřík
fixy – sada, černý lihový fix (nejlépe oboustranný)
ubrus na lavici (PVC)
plastová podložka na modelování + modelína
černá tuš
voskovky
tričko nebo nějaký ochranný oděv na VV
kelímek na vodu s uzávěrem
nůžky
lepidlo (tuhé + tekuté Herkules)
balíček špejlí
průhledná izolepa
Veškeré pomůcky nemusí být nové. Prosím ale o kontrolu funkčnosti – zatvrdlé štětce a
tempery, špinavé podložky, vyschlé fixy…

batoh na plavání:
(1. pololetí)

1. termín plavání: 7. 9. 2020
plavky (dívky nejlépe jednodílné, chlapci ne koupací šortky!)
mýdlo, ručník, hřeben (obzvláště děvčata)
děvčata s dlouhými vlasy (vlasy stažené) koupací čepici (nedoporučuji
hadrové)
do sprch pantofle (žabky)
brýle na plavání (dle potřeby dětí) nejsou povinné
balíček kapesníčků
igelitová taška na mokré věci
Všechny věci v batohu prosím podepsat – děti si nepoznávají hlavně
ručníky
! Pokud nebude moct dítě plavat (např. po nemoci), jede s námi a bude
sedět převlečené (tričko, kraťasy, pantofle) u bazénu - s sebou „tichá
zábava“ – kreslení, křížovky, kniha, časopis…! – tuto informaci prosím
napsat na lísteček v den plavání.

batoh na TV:
(2. pololetí)

obuv se světlou podrážkou
cvičební úbor (kraťasy, tepláky, mikina, tričko)
švihadlo (správné délky!!!)
malý míček (např. tenisový)
v případě příznivého počasí (jaro) chodíme ven

Po prázdninách prosím donést zpět PORTFOLIO (podle potřeby roztřídit, nic nevyndávat!)
a BOX NA VV.
Stále podepisujte dětem všechny věci, které si do školy donesou!!!
P. S. Pokud byste chtěli během prázdnin vyhodit nějaké pro Vás již „neužitečné“ věci – např.
knoflíky, látky, příze a jiné drobnosti, včas zarazte a pošlete prosím po dětech do školy.
Popřípadě budeme rádi za čistá plastová víčka, korkové zátky a jiný materiál na tvoření.
Děkuji Vám za spolupráci
Lucie Ficová

