SEZNAM POTŘEB 2. B
VV
temperové barvy, vodové barvy (možno i anylinky), tuš černá (možno i modrá), izolepa široká i úzká,
lepidlo (typu bílá pasta), kanagon, herkules, klovatina, špejle, modelína (obyčejná mastná), suchý
pastel, 1 ks tužka na kreslení (2B-6B), černý lihový fix (šířka stopy 2,5 mm)
kelímek na vodu, popřípadě paleta na míchání barev
Podložka – igelitová!!! (velikost minimálně poloviny lavice, tj. cca 80 cm na šířku)
Tričko na převlečení
Hadřík na utření lavice
Do penálu
tužka č.HB (č.2), č.3, guma, ořezávátko, psací pero
pastelky – ideálně Progresso
fixy – základní barvy
lepidlo v tyčince, krátké pravítko, nůžky
„průhledná podložka napisovací – popisovací“ dvojitá A4 + tužka HB (č.2)
stíratelná tabulka na psaní A4 + fix + hadřík (ideálně s nějakými řádky)
Doporučuji – mini sešívačka (budeme používat v prvouce a geometrii – připravuji relativně hodně
pracovních listů, které se pak dávají do sešitu \ tj. lepí se, nebo nacvakne). Sešívačka velká bude
k dispozici ve třídě pro všechny děti.
Geometrie – pravítko dlouhé 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou, tužka č. 3, guma
TV – tričko, kraťasy, tepláky nebo legíny v látkovém pytlíku, mikina na ven, sportovní obuv
(jedna hodina TV je v tělocvičně, jedna venku na hřišti (poté v hale)
tenisák, šátek bavlněný na oči, švihadlo – ne klasické, ale horolezecké lano (délka při stoji na laně do
podpaží + rezerva na držení – může být i delší, „poroste“ s dětmi) – k dostání ve sportovních
potřebách v metráži (např. HUDY sport) nebo v Decathlonu tzv. gymnastické švihadlo
KRABICE KAPESNÍKŮ
BALÍK PAPÍROVÝCH UTĚREK
RUČNÍK VLASTNÍ S POUTKEM
Papírové hodiny
Sada hracích kostek (6 ks v nějaké krabičce)/ ((jako na člověče nezlob se))
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SPOLEČNÉ:
-

Společná četba – Z deníku kocoura Modroočka / Josef Kolář – dohodneme se o nákupu na tř.
schůzkách
SEŠITY – ČJ (diktát, psaní, dú), M ‚školní, dú, geometrie), PRVOUKA (A4 linkovaný) – zakoupí
paní učitelka
Čtenářský a zážitkový deník – A4 velké desky – vysvětlím na tř. schůzkách
Rychlovazač – na pracovní listy – dohodneme se na tř. schůzkách
VV boxy IKEA (náhrada za kufřík VV) – vysvětlím na tř. schůzkách

PROSÍM O SPOLUPRÁCI: (vysvětlím na tř. schůzkách)
-

Velké role papíru
Papír A4 do kopírky
Časopisy s fotkami
Materiál na VV - zbytky látek, korálky, dřívka, stará CD, prkýnka, bavlnky, vlna
Laminovací fólie (tloušťka maximálně do 125 mic.)
Šmíráky
Hračky z Kinder vajíček
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