Pomůcky pro 2. třídu – školní rok 2022/2023
Třída: II.B
Místnost: zůstává stejná
Šatna: zůstává stejná
Vyučující: Mgr. Šárka Ročková
Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1.9.2022. Vyučování bude jen od 8.00 do 8.45 h.
Pomůcky:


Společná četba: kniha Kocour Modroočko – J. Kolář + kniha z knihovny



Sešity, tvrdé papíry A4,3, barevné papíry budou tak, jako v první třídě, zakoupeny
hromadně + využijeme to, co zůstalo z 1.třídy.



Škola zajistí nákup pracovních sešitů. Platba proběhne v září.



Přezůvky, pytlík na přezůvky – vše podepsané!!

Pouzdro - Vše podepsané!!


pero – doporučuji 2 ks + náhradní bombičky



tužky č. 2 a 3 po dvou kusech



guma



ořezávátko



oboustranná červenomodrá tužka



pravítko rovné (30 cm), trojúhelníkové (s ryskou)



pastelky



tuhé lepidlo KORES



nůžky



2 fixy k mazací tabulce (z 1. třídy; tabulka zůstává ve škole, poškozené budou vráceny,
rodiče zakoupí nové)



dvojitá pevná folie velikosti A4 (gumovací, na vkládání listů)



lenoch formát 1x A4 a 2x A5 (linky z obou stran)

Tělesná výchova :
 tepláková souprava, tričko s krátkým rukávem, kraťasy (děvčata příp. legíny)


cvičky (do tělocvičny – ne s tmavou podrážkou!), tenisky (na hřiště – nemusí být
uloženy v tašce ve třídě; stačí v nich přijít v den Tv do školy)



míček



švihadlo (zůstává z 1. třídy ve škole)



vše uloženo v tašce a sáčku z 1. třídy (taška zůstává ve škole)

Plavání:


plavky (děvčatům doporučuji jednodílné)



čepice (vpředu větším písmem jméno dítěte)



tekuté mýdlo



ručník



hřeben



boty k bazénu (nepromokavé pantofle, žabky)



děvčata gumičku na vlasy (namotejte na hřeben)

Výtvarná výchova + pracovní činnosti ( doplnit dle potřeby ):


kufřík



temperové barvy



anilinové barvy



voskovky



kelímek na vodu – ne sklo!, ale z plastu



hadřík na úklid (savý materiál, nejlépe plena)



barevné fixy



pracovní oblečení (zástěrka, košile, nejlépe staré volnější tričko i po dospělém)



igelitová plena (ubrus) na ochranu lavice (asi 60 cm x 30 cm, ne větší)



černé permanentní fixy: 1 tenký, 1 silný s kulatým hrotem, 1 se skoseným hrotem



1 tuhé lepidlo KORES



1 tekuté lepidlo HERKULES



křídové pastely



plastelína



2 prádelní gumy na zajištění kufříku

Vše podepsané!!
Různé do třídy:


2x papírové kapesníky v krabici



2x velké role papírových utěrek



2x balení nálepek
Dle potřeby se budou toaletní věci doplňovat.

