SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK A POTŘEB NA ŠKOLNÍ ROK
2021/2022
společné tělesná výchova

-

do třídy

-

pracovní činnosti

-

výtvarná výchova

-

-

družina

ručník
bačkory na přezutí (lepší než pantofle, ve třídě
je studená podlaha) se světlou podrážkou
kapsář (rozměry cca 30x40 cm na šířku +
poutka na pověšení k lavici) 
podložka na lavici;
stojánek na učebnici – od 2.r.:
lepidlo na papír (i více kusů do zásoby)
kelímek od Ramy nebo Perly na modelovací
hmotu
ostatní si budeme průběžně psát do deníčků
košile po tátovi na zničení (děti si ji na VV
obléknou, aby si nezničily pěkné oblečení, ve
kterém chodí do školy) 
kelímek od Ramy nebo Perly na vodu
(nepřevrhnou se)
vodovky, tempery, štětce: ploché jsou na
tempery, kulaté na vodovky.

-

ideální jsou trojhranné tužky a pastelky,
guma, lepidlo, nůžky na papír, ořezávátko
apod.

1.r.

-

jednoduché krátké pravítko na podtrhávání

2.r.

-

pravítko 20 cm dlouhé + trojúhelník s ryskou

3.r. + 4.r.

-

pravítko 20 cm dlouhé + trojúhelník s ryskou
nebo 2 trojúhelníky s ryskou + kružítko

-

bačkory do jídelny v MŠ

1.r.

matematika

tričko
mikina
raději starší na doničení;
tepláky
tenisky (dokud to počasí dovolí, budeme chodit
na školní hřiště, na zimu si pak děti vezmou
tenisky domů)
cvičky (stačí asi tak od října) do tělocvičny
plátěný pytlík, do kterého si děti cvičební úbor
dají

Je možné, že jsem na něco zapomněla.
Těším se na shledanou ve středu 1.září 2021 v 8:00 hodin.

Ivana Konečná

Prvňáčci dostanou dárkovou tašku, ve které budou:
- temperové barvy
- vodové barvy
- trojhranné pastelky + ořezávátko
- trojhranná tužka + guma
- plastelína
- lepidlo, nůžky
- minidáreček.
Penál, pouzdro na psací potřeby: nejlepší je taková ta roura se zipem. Prostě
pastelky vysypeme a pak je zase zpátky nasypeme. V klasickém pouzdru, než si děti
pastelky vyndají z těch gumiček, tak je konec hodiny. Většinou se tam dětem vleze
i ořezávátko, guma, tužka, někdy i nůžky a lepidlo. Nůžky a lepidlo ale mohou mít
i v kapsářích. Inspirace:

příklady podložek na lavici:

stojánek na učebnice:

