Seznam pomůcek pro žáka 2. ročníku
Školní rok 2021/2022
Penál:
-

2x tužka č. 2
pastelky (alespoň 8 barev)
ořezávátko
guma
nůžky (které se vejdou do penálu)
malé pravítko (na podtrhávání, které se vejde do penálu)
2x pero - plnící na bombičky (doporučuji typ Centropen Shark)
malé lepidlo (menší tuba)
2x fix na stírací tabulku

Kufřík (velikost A4):
-

modelína
temperové barvy
paleta
voskovky
tuš černá
kelímek na vodu
lepidlo - větší tuba
štětec plochý (větší a menší)
štětec kulatý (větší a menší)
špejle 10 ks
hadřík
pracovní oblek
igelit na lavici
černý fix (středně silný, na obtahování)
suché pastely
tekuté lepidlo (např. Herkules)

Tělesná výchova (stahovací sáček):
-

cvičební úbor do tělocvičny
sálová sportovní obuv se světlou podešví
sportovní úbor na hřiště (tepláky, mikina)
sportovní obuv na hřiště

Do podepsané tašky (budu v září vybírat):
-

10x výkres velký A3
10x výkres malý A4
balík kancelářských papírů – formát A4

Ostatní:
-

desky do aktovky na sešity
pravítko rovné 30 cm
papírové hodiny
sešit A5 linkovaný - s pomocnými linkami (zavedeme si sešit poslední záchrany pro
případ, že děti zapomenou některý sešit doma)
přezůvky s pevnou patou
zámeček na skříňku + podepsané klíče do dvojice (děti se spolu domluví v září)
společná mimočítanková četba – kniha Z deníku kocoura Modroočka

Prosím, podepište dětem veškeré pomůcky (vše včetně převleku do TV, včetně
pera, pastelek, gumy, atd. - velmi tím dětem usnadníte jejich práci ve třídě).

Pracovní sešity do ČJ, M a ČS budou dětem hromadně objednány na začátku šk.
roku, platba proběhne během prvního týdne v září.
Děti, které si neobjednaly školní sadu sešitů, si opatří:
(kdo si sešity objednal, dostane je v září)
•
•
•
•
•
•
•

2x sešit č. 440 + lenoch
3x sešit č. 523
1x sešit č. 420 + lenoch
1x sešit č. 520 + lenoch
6x sešit č. 512 s pomocnými linkami (PL)
1x deníček č. 644
1x sešit s většími čtverečky č. 5110

•

v tabulce uvádíme přehled, do kterých předmětů jsou jednotlivé výše uvedené
sešity:
ČJ
2. třída

6x512 s PL

M

ČS

HV

Další sešity

3x 523
1x 420
1x 5110

1x440

1x 440
1x 520

1x644

Tyto pomůcky zůstanou dětem ve škole a budou postoupeny do 2.třídy:
-

počítadla
desky s čísly
zalaminovaná abeceda
fólie na psaní tužkou
stírací tabulky
číselné osy
desky s písmeny
švihadla
míče
papírové kapesníky, papírové role

