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Milí rodiče, 

rády bychom Vás touto cestou informovaly o pomůckách, které budou Vaši školáci 

potřebovat ve 2. třídě. 

Na začátku školního roku si přinesou: 1 balík papírových kapesníků, 1 balík 

papírových utěrek, desky na sešity A4, A5, sáček na přezůvky, sáček se cvičebním 

úborem. 

PENÁL:  2x pero, 2x tužka č. 2, pastelky, fixy, pravítko do 15 cm, nůžky, guma 

KOŠÍČEK NA LAVICI: zajistit - 2 zvýrazňovače, 2 fixy na mazací tabulku, náhradní nůžky, 

lepidlo. 

Pokud jsou košíčky nebo tabulky zničeny, prosím kupte nové . Děkuji! 

KUFŘÍK NA VV (doma umýt, zkontrolovat): vodové barvy, voskovky, modelína, 2x 

lepidlo (vysunovací), uzavíratelný kelímek, igelit na lavici (ubrus), hadřík na ruce, zástěra 

nebo staré triko (pomůcky mohou být z loňského roku, pokud nejsou zničené) 

CVIČEBNÍ ÚBOR: cvičky s bílou podrážkou, tričko, trenýrky/kraťasy, tepláková souprava 

(kdyby bylo chladno), ponožky 

                                          VEŠKERÉ POMŮCKY A OBLEČENÍ DĚTEM PROSÍM PODEPIŠTE!!!! 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: sáček s převlečením, 1 balík papírových kapesníků, 1 balík papírových 

utěrek. Dále dle možností: vlhčené ubrousky 

 

Na třídních schůzkách, ale i kdykoli o to požádáte, Vám předložíme vyúčtování o 

hospodaření s Vašimi penězi. 

 

Těšíme se na další spolupráci a ještě před tím Vám přejeme nádherné prázdniny a 

dovolenou, hezké léto plné sluníčka.  

                                                                                                                                                                              

                                                                tř. učitelka 2. A Leona Erbenová 
                                                             p. vychovatelka Andrea Radostná 

                                                                   p. asistentka Veronika Tichá 
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Seznam pracovních sešitů do 2. třídy 

    Start druháka  ……………………………………….. 39 Kč 

Matematika : Matýskova matematika 4. díl  ……………..… 64 Kč 
    Matýskova matematika 5. díl  …………..…… 64 Kč 
    Matýskova matematika 6. díl  …..……………    64 Kč 
     Procvičujeme s Matýskem (do 20)  ……….. 33 Kč 
    Procvičujeme s Matýskem (do 100)  ……… 33 Kč 
    Procvičujeme s Matýskem (násobilka)  ….. 33 Kč 

Český jazyk: Pracovní sešit 1. díl …………………………..….. 54 Kč 
    Pracovní sešit 2. díl ………………………………. 54 Kč 
    Písanka - 1. díl .…………………………………….. 21 Kč 
                               Čtení nás baví  ………………………………….….. 80 Kč 

Anglický jazyk:  Pracovní sešit  HAPPY HOUSE 2 ………..……   299 Kč 

Prvouka:   Oskarova prvouka ……..….…………………… 89 Kč 

                             Celkem ………………………………………………..   927 Kč 

 

sešity, žákovská knížka 

složka barevných papírů                                                    

čtvrtky A4, A3                                    přibližně 150 Kč 

trojúhelník s ryskou, pravítko                   

                                
        Třídní fond  ......................................................................   100 Kč 

 _________________________________________________________ 

Celkem vybíráme  …………………………………………... 1 200 Kč 

 
Ceny jsou orientační, vyúčtování bude k dispozici na začátku školního roku. 
Všichni mají zaplaceno . 


