SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO MŠ
 pevné přezůvky (ne pantofle)
 hrací kalhoty a tričko (do třídy)
 tepláky a mikinu (na zahradu)
 náhradní oblečení (kalhotky, slipy, ponožky pro případ „nehody“)
 pláštěnku
 pyžamo (na spaní)
Pomůcky:
 1 pastelky (12 barev)
 1 voskovky
 1 slohu výkresů A4 (tvrdý papír)
 1 sadu barevných papírů
 1 plastelínu (12 barev)
 2 tuhá lepidla v tyčince (Kores, Herkules)
 1 balení toaletního papíru (na 1. pololetí)
 1 balení papírových kapesníků
Předškoláci - tužka č.2

-

-

Seznam potřeb do 1. třídy
Tvrdé desky na pracovní sešity
Kufřík na potřeby do VV
Kvalitní nůžky, 4x vysunovací lepidlo na papír
Štětec plochý č. 1(2), 16, štětec kulatý č. 1 a 6
Hadřík na štětce, zástěra nebo košile do VV a PČ, kelímek na vodu, vodové barvy a temperové
barvy nejlépe značky KOH-I-NOOR, plastelínu, ochranný igelit na lavici
Černá tuš, progressa, špejle, 2x průhledná izolepa, voskovky, černý fix
Látkový sáček do TV, tričko, tepláky, sportovní obuv do tělocvičny (cvičky nebo tenisky),
švihadlo a prodyšný sáček na zavěšení do šatny na přezůvky
Keramický hrníček na pití, prostírání na svačinu
Obaly na sešity a učebnice (možno zakoupit až na začátku školního roku dle rozměrů učebnic a
sešitů)
Seznam potřeb pro 2. – 5. ročník
Obaly na sešity a učebnice, tvrdé desky na sešity
1x průsvitná tvrdá fólie na psaní tužkou formát A5
Keramický hrníček na pití, podložka pod svačinu (umělohmotné prostírání)
Tužka č. 1, 2, 3, 2 pravítka (trojúhelník s ryskou+dlouhé rovné), guma,
kružítko (od 3. ročníku)
papírová linkovaná podložka do každého nelinkovaného sešitu (lenoch)
Do TV: látkový sáček, tričko, tepláky, sportovní obuv do tělocvičny (cvičky nebo tenisky),
švihadlo a prodyšný sáček na zavěšení do šatny na přezůvky
Do VV:kufřík na pomůcky, zástěra nebo košile, kelímek na vodu, hadřík na štětce, ochranný
igelit na lavici, vodové barvy a temperové barvy nejlépe značky KOH-I-NOOR, pastelky,
progressa, voskovky, černá tuš, štětec plochý č. 1 (2), 16, štětec kulatý
č. 1 a 6, špejle a plastelína, nůžky se špičkou, černý fix centropen (nejlépe permanentní)
- 4x vysunovací lepidlo, 1x malý HERKULES, 2x průhledná izolepa
VŠE PROSÍME PODEPSAT, JINAK NELZE DOHLEDAT!!!!!!!

