
Pomůcky a potřeby pro žáky 2. ročníku (2021-2022) 

Deníček – Úkolníček na zapisování domácích úkolů a vzkazů pro rodiče – zabezpečí tř. 

učitelka. 

Pouzdro: pastelky, 2 pera, 3 tužky č.2, guma, ořezávátko – (nejlépe se zásobníkem na 

odpad), nůžky, malé pravítko do pouzdra na podtrhování. 

Jiné: Trojúhelník s ryskou na rýsování – podepsat! - děti jej budou mít uložen ve třídě v 

košíku, aby se jim nepolámal v aktovce a byl vždy k dispozici. 

Obaly na sešity a učebnice, složku s číslicemi do M, mazací tabulku + fix. 

Do kufříku: Staré triko nebo košile s krátkým rukávem, gumový ubrus, vodové barvy, 

voskovky – větší (více odstínů), dobré ostré nůžky, Herkules 130g, lepidlo KORES (velká 

tyčinka), hadr na utření lavice a pod., sada štětců (velké i malé, ploché, kulaté), kelímek na 

vodu - větší, plastelína + igelitový sáček, Progresso pastelky – mají děti ve škole. 

Využijte všech pomůcek, které jste nakoupili dítěti do 1. třídy. Opotřebovaný, ale funkční 

kufřík není na závadu, stejně tak nůžky, barvy apod. 

Sešity, výkresy, barevné papíry a jiný materiál do VV a Prč: Na začátek roku máme zatím 

zbytky z 1. tř. V průběhu září budeme vybírat 200 Kč na další. 

Pracovní sešity do českého jazyka a matematiky:   Finanční částku budeme vybírat také 

začátkem září. 

Cvičební úbor: Do plátěného pytle nahoře na zdrhnutí (ne do silonového – věci se sypou 

ven): bílé tričko, kraťasy, ponožky, cvičky, tepláková souprava nebo sport. mikina + tepláky - 

(legíny) – ne moc teplé, děti se zahřejí. 

V den, kdy bude podle rozvrhu TV je nutné, aby děti nosily sportovní obuv na hřiště, popř. i 

pokrývku hlavy – kšiltovku – (samozřejmě v případě příznivého počasí). Sportovní obuv 

mohou mít ve skříňce společně pro TV i ŠD (nebo ve sportovní  obuvi přijdou do školy). 

Visací zámek s klíčem na šatní skříňku + náhradní klíč pro uč., čip na obědy. 

Plátěný ubrousek pod svačinu  - nutné!!! (postačí čistá utěrka). 

(S dětmi raději konzultujte objednávání obědů, ale především svačin. Je škoda, když do 

svačiny sotva kousnou...) 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši skvělou práci s dětmi v uplynulém školním roce 

2020-2021.Prosím nezapomeňte přes prázdniny s dítětem číst. Bylo by dobré přečíst přes 

prázdniny jednu knížku přiměřenou věku a zájmu žáka, o které by děti po prázdninách 

povídaly. 

Odpočiňte si a budeme se těšit na další spolupráci. 

S pozdravem třídní učitelky Kateřina Javorská a Jana Marková 


