Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Jméno a příjmení žáka: _____________________________________, třída: ___________
Seznam učebních potřeb
- psací potřeby v pouzdře, pastelky (fixy), nůžky, lepidlo
- linkovaný poznámkový blok nebo sešit A4 (nejméně 20 listů), nelinkovaný blok nebo sešit, žákovskou
knížku
- knihu na čtení
Doporučený seznam věcí
S sebou spíše starší kusy oblečení, může dojít k poškození.
- oblečení do zimy, sněhu na ven (2x nepromokavá teplá bunda + 2x teplé kalhoty) – z toho 1x na sebe
- oblečení do místnosti (např. tepláky, elasťáky, trička apod.)
- přezůvky
- pyžamo
- mikina (alespoň 2 kusy)
- trička s krátkým i dlouhým rukávem dle úvahy
- spodní prádlo na každý den
- ponožky, punčocháče, spodky
- čepice, rukavice, šálek, popř. šátek
- ručník, osuška
- hygienické potřeby - hřeben, sprchový gel, popř. šampon, zubní pasta, zubní kartáček, (žínka), osobní
krém, pomáda na rty, děvčata dle potřeby sponky a gumičky do vlasů
- kapesníky v dostatečném množství
- toaletní papír (na výlety)
- zimní pevnou a impregnovanou obuv 2x – z toho 1x na sebe
- dle potřeby návleky
- vhodný batoh na potřeby pro výuku, tento batoh bude využit také na výlety
- deskové a karetní hry do místnosti, omalovánky
- kapesné v Eurech dle úvahy (ne příliš vysoké, žáci jsou sami zodpovědní za své kapesné)
- plastová (dobře omyvatelná) láhev na pití
- pytlík nebo silonovou tašku na špinavé prádlo
- plyšovou hračku, polštářek dle úvahy
- kapesní svítilnu
- v případě teplejšího počasí pláštěnka (nepolepená)
- dle klimatických podmínek lopaty a jiné pomůcky na bobování
- dle uvážení poštovní známky
- cenné věci (MP přehrávače, tablety, mobilní telefon aj.) doporučujeme nebrat, tyto věci na vlastní
zodpovědnost (nabíjení jen u učitelů pod dohledem)
vše označené, podepsané

za cenné věci neručíme

Vše prosíme zabalit do jediného zavazadla, které označte visačkou se jménem a příjmením dítěte. Do
zavazadla doporučujeme vložit podepsaný a upřesněný seznam věcí, které dítě s sebou má.
Zavazadlo připravte společně s dítětem a vyzkoušejte s ním balení na cestu zpátky. Vyzkoušejte také
přenášení zavazadla dítětem, aby jej bylo schopno unést, přenést.
Do autobusu: batůžek (na výuku a výlet), lehčí svačina, plastová láhev s pitím vhodná k opakovanému
použití, dle potřeby Kinedryl, neporušený silonový sáček, papírové kapesníky.

