
Pomůcky pro 2. třídu školní rok 2020 / 2021
Informace pro rodiče

Všechny použité pomůcky zkontrolujte a doplňte tak, aby byly ve školním roce 2020/2021 použitelné.
V případě absence některé z nich, zakupte pomůcky nové.
Označené Vv pomůcky žáci přinesou ve středu 2. září 2020.   Děkujeme
 obaly na sešity(PRŮSVITNÉ) : 

1 x A6 (malý notýsek) 
10 x A5
3 x A4  + obal na pracovní sešit AJ( Cookie  and friends B )

  tempery (nejlépe Koh-i-noor - 10 barev )
  paleta
  tuš černá
  hadřík
  nůžky špičaté
 modelína + modelovacé podložka A4
  voskovky (12 barev)
  barevné suché pastely (křídy)
  štětce – kulaté č. 4, 6, 8, 10 ploché č. 4, 8, 12
  2x lepidlo (rtěnka)
  2x barevné papíry (2 složky)
  převlečení na Tv 

( sport.  obuv se světlou podrážkou, sport. oděv dle ročního období)
 převlečení na výtvarnou výchovu
 trojúhelník s ryskou
 1x balík papírů A4 na kopírování

VYBAVENÍ PENÁLU:                                                                      VYBAVENÍ AKTOVKY:
 2 pero (ne gumovací)                                                                1 školní pevné desky A4 (na sešity)
 obyčejná tužka č. 1., 2. ,3.  nebo mikrotužka                           1 vybavený penál
 pastelky (10 barev)                                                                   běžné pomůcky
 ořezávátko
 guma
 2 popisovače na tabulku

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE 
Vyučování bude zahájeno v úterý 1.září 2020 v době 8 – 8,45h. 
Žáci si s sebou přinesou psací potřeby, jakýkoliv notýsek/sešit/blok, informaci pro tř. uč. o odchodu po 
vyučování.
Ve středu 2.9. vyučování 8 – 11,40h. S sebou obaly na sešity, výtvarné potřeby.
Čtvrtek 3. 9.  vyučování dle rozvrhu. S sebou převlečení na Tv.
Pátek 4. 9. vyučování dle rozvrhu.
Plánovaná třídní schůzka ČTVRTEK 3.9. 2020 od 16,30 h.(budeme vybírat 1000,- Kč na pracovní a 
školní sešity, pomůcky pro 2. třídu).
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