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Pomůcky, díky kterým se budou děti na začátek školy těšit
Praha, 18. června 2015 – Pamatujete si, jak jste se těšili na první školní den, až se budete
spolužákům moct pochlubit s novou aktovkou nebo krásným penálem? Dopřejte ten pocit i
svým dětem a vybavte je do začátku školního roku samými krásnými a praktickými pomůckami,
které v obyčejném obchodě nenajdete. V nabídce designerských nápadů nechybí šikovné
nástěnky pro organizaci studijních záležitostí, funkční
boxíky pro přenos svačinek nebo stavebnicové batohy a
penály.
Organizace je základ
Správná organizace pomůcek, poznámek a dalších
studijních materiálů usnadní školákům a studentům
spoustu

práce.

Multifunkční

nástěnka

Pegboard

se

přizpůsobí potřebám každého studenta i školáka a zařídí
pořádek ve věcech.
Cena na Bonami.cz: od 849 Kč
Funkčnost a povedený design se spojují v praktické vinylové
tabuli Mind Wall. Pište na ni křídami nebo ji polepte
poznámkovými lístečky, cokoli vás napadne.
Cena na Bonami.cz: 1 199 Kč
Svačinky
Nechtějí vaše děti jíst
svačiny
Vyzkoušejte

z domova?
svačinové

boxy a lahve Monbento,
které děti ohromně baví. Třeba proto, že na svačinových
boxech jde vyměňovat obrázek. Vy zase oceníte jejich
odolnost a spolehlivé uzavírání.
Cena na Bonami.cz: Box na svačinu Monbento Tresor 449 Kč, Lahev Monbento Positive 299 Kč
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Zdravou svačinku bez toho, aby se obsah stal nechtěnou
součástí školního batohu, si vaše děti můžou dopřát každý den.
Praktický svačinový kelímek Yo2GO má oddělenou nádobku na
jogurt a na ovoce nebo křupavé lupínky. A nechybí ani lžička.
Cena na Bonami.cz: 549 Kč
Školní potřeby
Hravé batohy, penály, obaly na telefon nebo tašky od Pixel Art jsou vlastně takové stavebnice.
A proto je děti milují. Můžou si je totiž pomocí barevných
pixelů přetvořit k obrazu svému, a to klidně tak, aby je každý
týden zdobil jiný obrázek. Hravost jim ale neubírá na
praktičnosti.
Batoh je vyroben z odolného a nepromokavého materiálu,
měkká zádová část zase zajišťuje komfortní nošení.
Cena na Bonami.cz: penál 259 Kč, batoh 599 Kč
Krásný zápisník Languo vypadá díky něžnému květinovému
křehce,

vzoru

nenechte
Jeho

obal

vyroben
takže

se

ale

zmást.
je

totiž

z plechu,
se

jen

tak

neponičí.
Cena na Bonami.cz:
379 Kč

Více školních vychytávek najdete ve fotogalerii:
https://www.flickr.com/photos/98365660@N07/sets/72157654455961611
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