Potřeby pro žáky na školní rok 2021/2022
1. ročník

❖ přezůvky (bačkory)
❖ cvičební úbor (cvičky nebo sálovou obuv s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, teplákovou soupravu a
botasky na ven)

❖ vybavené pouzdro – 2x tužka č. 2 a 1x tužka č. 3, pero (nejlépe Roller STABILO EASY original),
guma, pastelky (nejlépe trojhranné – 12 barev), malé pravítko na podtrhávání, ořezávátko, nůžky
❖ pravítko – 30 cm na rýsování do geometrie

❖ lepidlo v tubě 1x i tekuté 1x (např. KORES, HERKULES…)
❖ kelímek na vodu, hadřík, igelitový ubrus na lavici na VV, zástěru (tričko nebo košili do výtvarné
výchovy), paleta malířská
❖ vodové a temperové barvy, štětce (3x tenký i slabý kulatý a plochý, 3x tenký i slabý plochý)
❖ plastelína, modelovací podložka

❖ psací tabulku a fix, hadřík
❖ průsvitná fólie – A5, A4

❖
❖
❖
❖

obaly na sešity a učebnice (A4, A5 nejlépe čiré)
desky na sešity
desky na číslice a písmena
desky na výkresy

Doporučujeme všechny věci dětem podepsat.
Sešity na psaní a pracovní sešity zakoupí škola hromadně, placení vyřídíme v září, až budeme znát
přesnou částku.

První školní den připadne na středu 1. září 2021 a vyučování začne v 9:30 hodin. Trvat bude jen asi 30
minut, přivítáme se s dětmi, odnesou si pomůcky a půjdou domů.
Družina začne fungovat od 2. září.

Potřeby pro žáky na školní rok 2021/2022
2. ročník

❖ přezůvky (bačkory)
❖ cvičební úbor (cvičky nebo sálovou obuv s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, teplákovou soupravu a
botasky na ven)

❖ vybavené pouzdro – pero, 3x tužka č. 2 a 2x tužka č. 3, guma, pastelky, malé pravítko na
podtrhávání, ořezávátko, nůžky
❖ pravítko – trojúhelník s ryskou a dlouhé 30 cm na rýsování do geometrie

❖ lepidlo v tubě 1x i tekuté 1x (např. KORES, HERKULES…)
❖ kelímek na vodu, hadřík, igelitový ubrus na lavici na VV, zástěru (tričko nebo košili do výtvarné
výchovy), paleta malířská
❖ vodové a temperové barvy, štětce (3x tenký i slabý kulatý a plochý, 3x tenký i slabý plochý)
❖ plastelína, modelovací podložka

❖ psací tabulku a fix, hadřík
❖ průsvitná fólie – A5, A4

❖ obaly na sešity a učebnice (A4, A5 nejlépe čiré)
❖ desky na sešity
❖ desky na výkresy

Doporučujeme všechny věci dětem podepsat.
Pokud jsou pomůcky z letošního školního roku v dobrém stavu, není nutné kupovat nové.
Sešity na psaní a pracovní sešity zakoupí škola hromadně, placení vyřídíme v září, až budeme znát
přesnou částku.

První školní den připadne na středu 1. září 2021 a vyučování začne v 9:30 hodin. Trvat bude jen asi 30
minut, přivítáme se s dětmi, odnesou si pomůcky a půjdou domů.
Družina začne fungovat od 2. září.

Potřeby pro žáky na školní rok 2021/2022
4. ročník

❖ přezůvky (bačkory)
❖ cvičební úbor (cvičky nebo sálovou obuv s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, teplákovou soupravu a
botasky na ven)

❖ vybavené pouzdro – pero, 3x tužka č. 2 a 2x tužka č. 3, guma, pastelky, kružítko, malé pravítko na
podtrhávání, ořezávátko, nůžky
❖ pravítko – trojúhelník s ryskou a dlouhé 30 cm na rýsování do geometrie

❖ lepidlo v tubě 1x i tekuté 1x (např. KORES, HERKULES…)
❖ kelímek na vodu, hadřík, igelitový ubrus na lavici na VV, zástěru (tričko nebo košili do výtvarné
výchovy), paleta malířská
❖ vodové a temperové barvy, štětce (3x tenký i slabý kulatý a plochý, 3x tenký i slabý plochý)
❖ plastelína, modelovací podložka

❖ psací tabulku a fix, hadřík
❖ průsvitná fólie – A5, A4

❖ obaly na sešity a učebnice (A4, A5 nejlépe čiré)
❖ desky na sešity
❖ desky na výkresy

Doporučujeme všechny věci dětem podepsat.
Pokud jsou pomůcky z letošního školního roku v dobrém stavu, není nutné kupovat nové.
Sešity na psaní a pracovní sešity zakoupí škola hromadně, placení vyřídíme v září, až budeme znát
přesnou částku.

První školní den připadne na středu 1. září 2021 a vyučování začne v 9:30 hodin. Trvat bude jen asi 30
minut, přivítáme se s dětmi, odnesou si pomůcky a půjdou domů.
Družina začne fungovat od 2. září.

