
Základní škola Benátky nad Jizerou                       
Husovo náměstí 55, 29471

Co si žák přinese 1. září do školy :

          - přezůvky  (bačkory ne pantofle) a sáček
          - aktovku na záda
          - potřeby pro tělocvik - teplákovou soupravu,kraťasy, tričko,cvičky, sportovní obuv na hřiště
                                           (vše podepsané nebo označené v látkové tašce)

Ve škole 1. září každý žák obdrží:

          - vodové barvy, voskovky, gumu, tužku (trojhrannou) silnou, nůžky, lepidlo, plochý štětec
          - učebnice, sešity a pracovní sešity, číslice a písmena, desky s drukem
          - čtvrtky, papíry na kreslení, barevné papíry

Dále bude ve škole potřebovat :

         - penál (2 tužky s chránítkem, gumu, pastelky - doporučujeme silné trojhranné)
         - plnící pero s klasickým hrotem (později), krouhátko
         - desky na sešity a průhledné obaly na sešity (zakoupit až dle potřeby)
         - obaly na učebnice (zakoupit až dle učebnic a podepsat učebnice)
         - desky na písmena, malé pouzdro s drukem (na číslice)
         - zobcovou flétnu
         - konstrukční stavebnici (SEVA 2 nebo 3, Lego,....), skládačka s písmeny a čísly (Chemoplast)
         - úložný box do lavice
         - mazací tabulku s fixem a hadříkem

Kufřík/malá krabice a vybavení do něj:

       - vodové barvy, štětce č. 4, 6 a 8, plochý štětec
        - kelímek, hadřík, voskovky a tempery, paletu
        - houbičku, plenu na lavici, zástěra nebo staré větší triko
        - modelínu, podložku na modelování
        - ostré nůžky se špičkami
        - několik špejlí a lepidlo Kores (tuhé)

Co si žák přinese při nástupu do školní družiny :

- přezůvky (bačkory, sandály, ne pantofle)
- věci na převlékání - tričko, kraťasy, tepláky, bundu (dle ročního období a počasí)

       - látkovou tašku na uložení věcí na převlékání

Malý školák potřebuje často pít, proto jim dávejte denně s sebou do školy i školní družiny pití v 
umělohmotné láhvi a také svačinu v látkovém ubrousku a igelitovém sáčku.

Všechny osobní věci, prosím, označte jménem, případě i značkou.

1. den - Slavnostní zahájení na Plajchu v 7:45 (v případě nepříznivého počasí v sále ,,Záložna”)

Tel/fax: 326 316 319, 601 571 131                                        E-mail: sekretariat@1-zsbenatky.cz                                                                      IČO:70997501


