Návrh školních potřeb pro 2. ročník 2017/2018
ŠD -

převlečení na ven dle ročního období, boty na ven- v látkovém sáčku/tašce

Tv-

tělocvična : tričko, kraťasy, cvičky- tenisky/cvičky s bílou podrážkou, malý míček, švihadlo
(pravděpodobně koupíme hromadně – domluvíme se na první rodičovské schůzce)
hřiště : tepláková (šusťáková) souprava, tenisky
- vše řádně podepsané a vložené v látkové tašce / sáčku

Vv-

hadřík na otírání štětců, černá tuš, voskovky, kelímek na vodu, vodové barvy KOH-I-NOOR
a temperové barvy, malířské suché pastely, štětce – plochý slabší a silnější; kulatý 4, 6,
8, tuš, barevné papíry, progressa / budou s nimi pracovat ve všech předmětech /, tabulku a fix,
hadřík na tabulku, starou košili nebo tričko na převlečení, igelitový ubrus na lavici
POKUD MÁTE MOŽNOST ZAJISTIT I PAPÍRY, NA KTERÉ SI DĚTI BUDOU MOCI
KRESLIT VE ŠK. DRUŽINĚ (i z jedné strany popsané), VELMI TO UVÍTÁME.
Pomůcky mohou být i použité z 1. třídy.

Pč-

obyčejné nůžky s kulatou špičkou (musí stříhat i látku), lepidlo, obyčejná česká plastelína

Další pomůcky :












zásobník na písmenka a číslice (naplněný od loňského roku)
ručník s poutkem – podepsaný
1 celé balení papírových kapesník, toaletní papír 4 ks minimálně
přezůvky s bílou podrážkou a pevnou patou + sáček na přezůvky
obaly na sešity a knihy
Tornádo (zmizík)
2 tužky č. 2, 1x č.1, č.3, guma, ořezávátko
tabulku s linkami, fix
pravítko 30cm nebo kratší
deníček na úkoly
špejle

Sešity a výkresy (a písanky pro 2. a 3. ročník, případně pracovní sešity) budou zakoupeny hromadně.
Vše si žáci přinesou do středy druhého zářijového týdne.
Prosím o podepsání všeho, co podepsat jde – předejdeme slzám a také stále novým nákupům.

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017 v 8,00 hod v budově Základní
školy v Blatci, končit budeme všichni v 8,45 hod.
Zápisní lístek do školní družiny dostanou děti dne 4. 9. 2017, družina bude v
provozu od 5. 9. 2017. Pobyt v družině je možný pouze po odevzdání vyplněného
zápisního lístku.
Obědy budou od 5. 9. 2017 – od tohoto dne si prosím přihlaste obědy.

