
Co budu potřebovat ve školní družině: 

Sportovní oblečení na hřiště a pobyt venku podle ročního období a počasí.  Jen tak se budu cítit 

dobře a nemusím mít strach, že si zničím školní oblečení.  Navíc jsem většinou v pohybu a je mi často 

teplo, podle toho je třeba volit skladbu oblečení. Je dobré mít například v zimě mimo oteplovaček 

k dispozici větrovku, která neprofoukne, ale nehřeje. Na nohy obuv, která se při pohybu nevyzouvá, 

je nebezpečné v žabkách lézt na průlezky nebo hrát fotbal.  Navíc je třeba počítat, že jsem celé 

odpoledne většinou venku, a proto je třeba dbát na změny počasí a někdy věci a obuv přizpůsobit. 

Například v teplákách a v teniskách, když napadne sníh, tak pěkně mrznu. Když mně budete kupovat 

rukavice, tak šusťákové, protože na pletené se mi nalepí sníh a jsou hned mokré, takové rukavice jsou 

dobré jen jako náhradní a na chladné podzimní měsíce.  

Do dílen jsou nejlepší montérky nebo jiné kalhoty, starší tričko, pracuji zde s nářadím, s barvou, a já 

se teprve vše učím. 

Do vaření mi stačí zástěra, protože jak mi začne pomáhat břicho, tak mám flek na tričku. Dobrá je i 

složka, do které si budu řadit recepty. 

Do šití je potřeba jehly a nůžky. 

Na sportovní hry - sportovní oblečení a obuv.  Jezdíme i na kole, potřebuji ho mít v dobrém 

technickém stavu a nutná je i helma, ta se mi hodí i na kluziště v zimě. 

Do cvičení Sokola a Aerobiku mi stačí věci, co mám do tělocviku. Cvičební úbor a cvičky nebo tenisky 

do tělocvičny. 

Na keramiku potřebuji větší tričko, které natáhnu přes oděv nebo zástěru, abych se nezamazal od 

hlíny. Děti z Neslovic potřebují přezůvky.  Věci nejde ve škole v Tetčicích nechávat, budou si je vozit 

na každou hodinu, proto je dobré je mít v tašce nebo batůžku.  

Abych mohl dodržovat pitný režim, když se nepohybuji ve škole, je dobré mít batůžek s pet. lahví.   

Ještě potřebuji, zvláště v zimě náhradní spodní prádlo a ponožky, punčocháče. Někdy se mi podaří 

sednout si do mokra nebo i šlápnu do bláta.  

Na věci, které budu mít v šatně, potřebuji nejlépe plátěnou tašku, protože u igelitové se často 

utrhnou uši.  Vše co mám v šatně, je dobré mít podepsané, jen tak se mi vrátí ztracené věci velmi 

rychle zpět. Protože se v šatně převlékám a moje věci si může obléct i nějaký popleta, tak mi raději 

udělejte i nějakou značku na školní oblečení.  Já si taky někdy nepamatuji, co jsem si do školy přinesl 

a pak v šatně na konci roku zůstává krabice oblečení, co nikomu nepatří.  

Ještě pro mě, co rád tvořím - je dobré mít v pouzdře nůžky a v aktovce lepidlo, protože po vyučování 

jsou třídy zamčené a já si to nemůžu vzít z kufříku. Občas jsem hlava děravá nebo někomu něco 

půjčím a on mi to nevrátí, tak mi to prosím označte.  

Co si nebudu nosit do školní družiny: 

Žádné cennosti, drahé hračky a mobilní telefony. Žádné zbraně, ani hračky tak vypadající.  Věci, které 

si přinesu, za ty si ručím sám. Nikdo mi je nebude hlídat. Když něco přinesu a chci to dát kamarádovi, 

prvně se dovolím rodičů. Co se dá, to se nevrací .  



 


