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Milí rodiče, 

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

potřebovat ve 2. třídě. 

Na začátku školního roku si děti přinesou: 1 krabici papírových kapesníků, desky 

na sešity A4, ručník (podepsaný a s poutkem!), pytlík na přezůvky, látkovou nebo 

sportovní tašku se cvičebním úborem (trenky, tričko, tepláky, mikina, náhradní 

ponožky, sportovní boty do tělocvičny se světlou podrážkou, popř. švihadlo). 

PENÁL:  2x pero, 2x tužka č. 2, pastelky-alespoň 6 základních barev, nůžky, guma, popř. 

ořezávátko a krátké pravítko. 

KOŠÍČEK NA LAVICI (děti mají ve škole): zajistit - 2 zvýrazňovače, 2 fixy na mazací 

tabulku, černý fix (může být permanent na lihové bázi), lepidlo, popř. náhradní nůžky. 

Mazací tabulku doma vyčistěte, pokud ji mají děti zničenou, prosím kupte novou . 

KUFŘÍK NA VV- prosím doma umýt a zkontrolovat pomůcky: vodové barvy, voskovky, 

modelína, lepidlo (vysunovací tyčinka), sklenička s uzávěrem, omyvatelný ubrus na 

lavici, hadřík na ruce, popř. zástěrka nebo staré tričko (pomůcky ponechte z 1. třídy, 

pokud nejsou hodně zničené, není třeba kupovat nové). 

 

                                                                 VEŠKERÉ POMŮCKY DĚTEM, PROSÍM, PODEPIŠTE! 

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

utěrek, dle možnosti vlhčené ubrousky. 

 

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

vybraných peněz. 

 

Krásné léto a dětem slunečné prázdniny přejí 

                                                                                                                                                                              

                                                           Libuše Procházková, tř. učitelka 
                                                           Radka Stejskalová, p. vychovatelka 

                                                           Lenka Valešová, p. asistentka 
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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, náčrtkový papír                přibližně 150 Kč 

trojúhelník s ryskou                   

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

 _________________________________________________________ 

Celkem jsme vybrali 1 200 Kč. 

 


