
 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
Doporučený seznam věcí * 
 
1x pláštěnka 
1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá 
1x šusťáková bunda (nebo jiná tenčí bunda) 
2-3x mikina 
6x tričko (i dl. rukáv) 
2-3x tepláky 
1x přezůvky 
7x ponožky, 2x teplejší ponožky 
2x sportovní boty 
7x spodní prádlo 
1x pyžamo 
1x kšiltovka, čepice a šátek 
1x rukavice 
  
Toaletní potřeby: 
 1x ručník + 1x osuška 
 balení kapesníčků (10 balíčků) 
 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón 
 1x pytel na špinavé prádlo 
  
Ostatní: 
batůžek na výlety ( dostatečně velký) 
1x plastová láhev - cca 1 litr 
blok na psaní, pastelky, psací potřeby - penál 
kniha, podle věku dítěte oblíbená hračka či plyšák, menší, karty,….. 
  
Kapesné: 
dle vlastního uvážení - ve vlastní peněžence 
  
 
 
*Seznam je pouze orientační, vždy předem zkontrolujte předpověď počasí a vycházejte ze svých 
zkušeností a specifických potřeb konkrétních žáků. 
 



 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 
Doporučený seznam věcí * 
 
lyže / snowboard a lyžařské boty 
lyžařská helma 
2x lyžařské rukavice, případně ještě navíc 1x rukavice slabší 
3x hrubé (lyžařské) ponožky / podkolenky / 7x ponožky, 2x teplejší ponožky 
alespoň jedna teplá čepice nebo lyžařská kukla a šála 
1x lyžařské brýle 
1x zateplené kalhoty na lyžování / 1x podvlíkačky 
1x zateplená bunda, ideálně nepromokavá / 1x šusťáková bunda (nebo jiná tenčí bunda) 
2-3x mikina 
6x tričko (i dl. rukáv), případně funkční trička na lyžování 
2-3x tepláky 
1x přezůvky 
2x sportovní boty, ideálně jedny nepromokavé do sněhu 
7x spodní prádlo / 1x teplé pyžamo 
 
Toaletní potřeby: 
 1x ručník + 1x osuška 
 balení kapesníčků (10 balíčků) 
 1x kartáček na zuby, pasta na zuby, hřeben, sprchový gel, popřípadě šampón 
 1x pytel na špinavé prádlo 
  
Ostatní: 
batůžek na výlety ( dostatečně velký) 
1x plastová láhev - cca 1 litr 
1 x termoska nebo termohrnek (jen pokud máte) 
blok na psaní, pastelky, psací potřeby - penál 
kniha, podle věku dítěte oblíbená hračka či plyšák, menší, karty,….. 
  
Kapesné: 
dle vlastního uvážení - ve vlastní peněžence 
 
 
*Seznam je pouze orientační, vždy předem zkontrolujte předpověď počasí a vycházejte ze svých 
zkušeností a specifických potřeb konkrétních žáků. 


