Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko,
příspěvková organizace
PSČ 679 15

Lipovec 167
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ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 2. ROČNÍK NA ŠK. ROK 2022/2023
Sešity
2 x sešit 512 s pomocnou linkou (do Českého jazyka)
2 x sešit 523 (do Matematiky)
2 x sešit 420 velký nelinkovaný (do Prvouky a Geometrie)
kulturní deník A4 – tvrdé složky – „Záznamová kniha A4 – linka – 100 listů“
úkolníček (sešit na zápis dú)
PVC rychlovazač s průhlednou přední fólií – do HV
Děti si sešity přinesou 2. 9. 2022, nadepíšeme si je.
Dále:

















děti si obalí učebnice, pracovní sešity, sešity do 6. 9. 2022
pravítko 30 cm
1 ks popisovací podložka dvojitá A5 (fólie, přes kterou se píše)
100 ks kancelářský papír na kopírování
1 balení papírových kapesníčků (krabička 100 ks nebo 10 balíčků)
přezůvky

Do pouzdra:
2 pera (gumovací pero Pilot s modrou náplní, náplň 0,7 mm)
2 x tužka č. 2
1x tužka č. 3
nůžky na papír
ořezávátko
guma
zvýrazňovače
pastelky
pravítko na podtrhávání

Potřeby do Vv:











tempery KOH-I-NOOR (12 barev)
vodovky KOH-I-NOOR (ne čínské)
anilinové vodovky
paleta na tempery (plastová),
štětce (min. 5 druhů kulatých od čísla 2–12 a 1 velký plochý č. 14),
kelímek na vodu
igelitový ubrus na lavici
houbička a hadřík na utírání
špejle (10 ks)
plastelína KOH-I-NOOR – nová
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kulatá krabička od sýra
voskovky KOH-I-NOOR
2 lepidla – 1 velké tuhé a 1 Herkules (malý)
barevné papíry – nové, 20ks
provázek
starou košili či velké tričko na převlečení do Vv (není nutné)

TV
pevná obuv (botasky a sálové boty – nesmí dělat čáry na podlaze)
tepláky, kraťasy, triko, mikina
Všechny věci prosím dětem podepište.
Peníze vybírané na zakoupení pracovních sešitů, potřeb do VV
-

pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, prvouky
výkresy do VV

Ceny budou na začátku září upřesněny.

E-mail: zslipovec@email.cz

Internet: www.zslipovec.cz

IČO: 71004165

