Pomůcky do předmětů na školní rok 2021/2022, 2.B
Na začátku školního roku přinesou žáci peníze na pracovní sešity, které objedná škola:
PÍSANKA 1. a 2. díl
ČESKÝ JAZYK 1. a 2. díl
MATEMATIKA 1, 2. a 3. díl
PRVOUKA

1 ks/21 Kč – celkem 42 Kč
1 ks/54 Kč – celkem 108 Kč
1 ks/ 60 Kč – celkem 180 Kč
1ks/54 Kč
CELKEM 384 Kč

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
-

Velká podložka
Vodové ANILINKOVÉ barvy
Kelímek na vodu
Plochý štětec tenký a široký
Plastelína, sáček na plastelínu
Kulatý štětec tenký a široký
Rudka, uhel, fixy

-

Složka barevných papírů
Voskovky (12 barev)
Kufřík na uložení těchto věcí
Starší triko nebo zástěra do VV
2 větší lepidla
Houbičku na nádobí
Rozmazky (prašné křídy)

TĚLESNÁ VÝCHOVA:
-

Tepláky, tričko s krátkým rukávem, boty (do tělocvičny), pokud je někomu v tělocvičně
horko, může mít
i krátké kalhoty
- Na ven oblečení dle počasí, hlavně jiné boty než jsou do tělocvičny
- Pytlík na všechny výše uvedené věci
DALŠÍ POMŮCKY:
-

-

-

Pouzdro – pastelky (12 základních barev – denně ostrouhané), vždy alespoň 2 ostrouhané
tužky (nejlépe č. 2), pero s ocelovým hrotem, náhradní bombičku, nůžky, gumu,
ořezávátko, pravítko 20cm
Do školy denně v aktovce nosit nůžky a lepidlo
Papírové hodiny, mazací tabulka s fixy a hadříkem
Sešity:
č. 512 s pomocnými linkami – 5 ks
č. 513 – 5 ks
č. 440 – velký tenký nelinkovaný + lenoch A4 - 2 ks (do geometrie a hudební výchovy)
Přezůvky + pytlík
Deníček č. 644, popř. úkolníček (Děti, které chodí do družiny ještě jeden deníček.)
Krabici papírových kapesníků
Balíček bonbonů na odměny při školních hrách
Veškeré učebnice a sešity budou obaleny! Všechny pomůcky budou podepsané!

Další finance:

Poplatek za školní družinu a stravné, 250 Kč na výkresy, temperové barvy a další pomůcky do
pracovních činností a výtvarné výchovy.

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY ☺

