Milí rodiče,
zasíláme několik informací, které se týkají pomůcek a školních uniforem v základní škole Beehive.



Uniformy

Uniformy pro třídu YEAR 1
Slavnostní uniforma- dívky: košile s dlouhým rukávem, červený propínací svetr, kravata, sukně, černé
nebo tělové punčocháče bez vzoru, černé boty (plná špička, plná pata, doporučujeme s páskem přes
nárt)
Uniforma pro běžný den - dívky: košile, polotričko červený propínací svetr, školní kalhoty dlouhé nebo
školní sukně či šaty, punčocháče, ponožky, podkolenky modré, šedé, černé nebo tělové barvy bez
vzoru, tmavé jednobarevné přezůvky (nejsou dovoleny boty na podpadcích, žabky), softshellová
bunda, kšiltovka
Slavnostní uniforma - chlapci: košile s dlouhým rukávem, červený svetr, kravata, dlouhé kalhoty,
černé polobotky, černé ponožky
Uniforma pro běžný den - chlapci: košile, polotričko, školní vesta nebo svetr, školní kalhoty dlouhé
nebo školní šortky, ponožky tmavé jednobarevné, tmavé jednobarevné přezůvky, softshellová bunda,
kšiltovka
Hodiny TV nebo sportovní akce: školní tepláková souprava, školní polotriko, školní fleece mikina,
kšiltovka, vhodná sportovní obuv



Co budou děti potřebovat do školy?

Vaše děti budou během školního roku potřebovat:
o

školní aktovku či batoh (min na formát A4)

o

penál

o

trojboké pastelky (základní barvy)

o

3 obyčejné trojboké tužky (tvrdost 1,2,3)

o

gumu

o

nůžky s kulatou špičkou

o

lepidlo

o

ořezávátko

o

tričko či košlile XL nebo zástěra s dlouhým rukávem na výtvarnou výchovu
(http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/90210490/)

o

přezůvky

o

láhev na pití

o

trhací blok papírů (A4)

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu papezova@beehive.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Parents,
We are sending a few pieces of information regarding school supplies and school uniforms in the new school
year.
Uniform for the class YEAR 1
Ceremonial uniform - girls: a shirt with longs sleeves, a red cardigan, a tie, a skirt, black or nude tights
without the pattern, black shoes (full toe, full heel, we recommend a strap across the instep),
Uniform for regular school day – girls: a shirt, polo shirt, a red cardigan, school trousers or a school
skirt or dress, black or nude tights without the pattern, dark indoor shoes, softshell jacket, hat

Ceremonial uniform - boys: long trousers, a shirt with long sleeves, a red sweater, a tie, black shoes,
black socks
Uniform for regular school day - boys: a shirt, polo shirt, a school vest or a red sweater, long school
trousers or the school shorts, black socks, dark indoor shoes, softshell jacket, hat
Lessons of PE or special sports events: school tracksuit, school polo shirt, school fleece jumper,
appropriate sports shoes
What will the children need at school?
During the school year your children will need:


School pack/ backpack (minimum size A4)



Pencil case



triangular crayons (basic colors)



3 triangular pencils (Nr.1,2,3)



Eraser



glue



pencil sharpener



XL shirt/T-shirt longsleeved for art classes
(http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/90210490/)



slippers



outdoor sports shoes, sports shoes to the gym with suitable soles



water bottle



A4 pad for coloring

The children will receive all textbooks, additional educational materials, and tools for art from the school on the
first school day.
If you have any questions, please do not hesitate to contact me by e-mail papezova@beehive.cz.
We hope that you enjoy the summer and we are looking forward to meeting you in the new school year!

.

