
PLNÁ  POLNÍ  PRO  DÍTĚ  
 

Milý školáčku, až ti bude maminka balit věci do ŠVP, dobře se koukej a poslouchej, co si 

bereš s sebou, co máš na doma, na ven, jaké boty…abys vše poznal a uměl si sám poradit! Tam, 

kde budeme, mamka nebude a nebude Ti moci říci, co si máš vzít, ani ti nebude chystat nikdo 

hromádku s věcma na druhý den, ani uklízet po tobě věci. Vše si budeš muset udělat sám! Dávej 

si věci do batohu sám, ať víš, kde co máš. Vždy si představ, do čeho se v té chvíli oblékneš a 

podle toho si sestav oblečení s sebou. Napíšu ti takovou osnovu, abys na nic nezapomněl. Počet 

věcí ti určí mamka, ta ví, jsi-li „čuňátko malé nebo velké“.  

Věci si ulož buď do velké cestovní tašky nebo kufru, co je pro tebe lepší. Na cestu si 

vezmi do autobusu batůžek, který budeš nosit na výlety. Mamka ti ještě před odjezdem 

prohlédne vlásky(vešky stále řádí). 

 Takže: 

 

DO BATŮŽKU: 

- svačinu – klidně do plastového obalu, alespoň se ti sváča nerozmaže do batůžku, 

- láhev s pitím (tu budeš obzvlášť potřebovat!), igelitový sáček pro případ–ehm-nevolnosti 

- pláštěnku (povinná) 

- nějaké osobní věci, bez kterých nemůžeš žít… 

- OBÁLKU s doklady, kterou mi odevzdáš u busu před odjezdem 

 

OBÁLKA: (se svým jménem a číslem podle abecedního pořádku) 

- zdravotní průkaz 

- kartičku pojišťovny 

- potvrzení od lékaře (na švp vrátím do obálky) 

- potvrzení o bezinfekčnosti (datum uveďte den odjezdu) 

- osobní údaje, pohledy, poznámky o zdr. stavu dítěte  (užívání léků  - prosím léky 

podepsat a popsat) 

 

DO KUFRU – lepší pro pořádek (podepsaném): 

     - to je jen taková osnova: 

1) boty – přezůvky, botasky, sandálky, holínky (budou-li hlásit deště)  

2) HYGIENU (pastu + kartáček, žínku, m,ýdlo, ručníky – 1 malý na ráno a 1 velký na 

večer, krém na obličej, jelení lůj, hřeben, kapesníky, gumičky do vlasů – lépe je uplést 

po hlavě copánky, které vydrží celý týden, přípravek proti klíšťatům, sl. brýle …) 

3) věci na  SPANÍ (pyžamo, mazlíka) 

4) věci na  DOMA (připomínám přezůvky!) 

5) věci na  VEN – do tepla, do zimy, do deště           

(šusťákovou bundu a kalhoty – chrání předvětrem a deštěm, teplejší bundu, mikinu 

nebo svetr, trika s dlouhým i krátkým rukávem, plavky, kalhoty , kraťasy, čepice, 

šátek-na krk, ponožky, znovu promysli boty) 

6) spodní prádlo + kapesníky, ponožky …+ povlak od polštáře na špinavé prádlo 

7) DOKLADY (zdr. průkaz, kartičku pojišťovny, kapesné 50 – 100 Kč, …) 

8) ZÁBAVU (knížka, karty pohledy se známkami a hlavně nadepsanými adresami domů, 

babičce, dědovi…) 

9) MLSOTY, PITÍ (pitíčka, lahev - znovu připomínám) 

 

- navíc: učení (M, pracovní sešit z ČJ, knížku na čtení před spaním!!!, časopis)   

- psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky, papírovou krabičku od sýra, ruličku od toal. 

papíru, blok s papíry, hračku, žádné zbytečnosti!!! 

- Můžeš-li, přines pro své kamarády drobné dárky a odměny za závody a soutěže! 

Děkuji !!! 

 


