Školní potřeby pro 1. stupeň
předmět
ČJ

2. B
3x 511
1x deníček (624 nebo 644)

AJ

3. A, 3. B
3x 512
1x deníček (624 nebo 644)
1x 440 (nebo 460), lenoch
1 523 (nebo 524)

6x 543
1x 460 (lze pokračovat v sešitě z
minulého roku)
1x 524 (slovíčka, lze pokračovat)
4. A+B (Dluhošová) - 2x 523
1x slovíčka (lze pokračovat)
3x 544, 1x 460

M

2x 513, 1x 520

Prv
Vl
Př
HV

1x Premium 423

VV

Vodové barvy (Koh-i-noor) , kelímek
na vodu, hadřík, voskovky, křídové
pastely, fixy, tuš černá, redispero +
násadka, paleta na míchání barev,
lepidlo v tyčince, lepidlo Herkules,
nůžky, plochý štětec č. 4, 8, 12,
kulatý štětec 4, 8, 10, plastelína

V plastovém boxu nebo kufříku:
vodové barvy, temperové barvy,
paleta na míchání barev, kelímek na
vodu, voskovky, suché křídové
pastely, plochý štětec č. 4, 8, 12,
kulatý štětec č. 4, 8, 12, plastelína,
složka barevných papírů, igelitový
ubrus na lavici

200,- Kč na celý školní rok, zakoupí
pomůcky vyučující

TV

Sportovní obuv se světlou
podrážkou do tělocvičny, tepláková
souprava (cvičební úbor) uložené v
látkovém pytlíku. Vhodná sportovní
obuv na venkovní hřiště.

Sportovní obuv se světlou
podrážkou do tělocvičny, tepláková
souprava (cvičební úbor) uložené v
pytlíku. Vhodná sportovní obuv na
venkovní hřiště.

PLAVÁNÍ - Chlapci ne kraťasy,
koupací čepice, mýdlo, ručník,
pantofle, hřeben

PrČ
Inf

3x 523
1x 420, lenoch A4
1x 423x bude zakoupen vyučující

4. A, 4. B

notový sešit

1x 460
1x 440, lenoch A4
notový sešit

5. A, 5. B
1x 543 (školní) (popřípadě 544 - užší
linky), 2x sešit 523 (524)
5. A - 2x sešit 524, 1x sešit 544
5.B - 1x 440, 1x 524 (lze pokračovat
v sešitě z minulého roku).
1x 544, 2x 524, 1x 5110
(čtverečkovaný), 1x 420
1x 440
1x 440
5. A - notový sešit
5. B - 1x 420 (lze pokračovat)
Použít pomůcky z minulého roku:
vodové barvy, kelímek na vodu,
kulatý štětec č. 6, 10, plochý štětec
č. 6, 12, 16, suché křídové pastely,
nůžky s ostrou špičkou, lepidlo
tekuté Herkules, tyčinkové větší
(KORES), novou složku barevných
papírů, tuš + pero na tuš, igelit na
lavici, hadřík, pracovní oděv do VV,
5. B - výše jmenované, temperové
barvy, paletu na barvy,
Všechno umístit do krabice, kufříku
nebo boxu. NE V TAŠCE!
Cvičební úbor umístit do pytlíku,
tenisky

1x 520

Ostatní

ČJ - písmena ve složce, stírací
tabulka, fix k tabulce, hadřík,
M - Pravítko, trojúhelník s ryskou,
tužka č. 3, lenoch, číslice ve složce
Průhledná folie na psaní do učebnic,
plastový lenoch.
Obaly na sešity.

Pravítko přímé krátké v pouzdře,
pravítko s ryskou, kružítko (2.
pololetí)

Pouzdro

pero (nejlépe Pilot), ostrouhané
tužky č.1, 2, 3, guma, strouhátko,
lepidlo tuhé, pastelky trojhranné (12
barev), nůžky

Škola
zakoupí
jednotně
žákům
pracovní
sešity
(ceny jsou
orientační,
bude se
vybírat v
září):

2. A - 600,- Kč
Veškeré sešity, výkresy, barevné
papíry, pracovní sešity, RODIČE NIC
NEKUPUJÍ, vše nakoupí p. učitelka.
Prv - pracovní sešit (94 Kč)
ČJ - pracovní sešit (2 díly,
dohromady cca 100 Kč), pracovní
sešit Jsem čtenář cca 90 Kč

pero (nejlépe dvě), ostrouhané tužky
č. 2 (2 kusy), č. 3 (1 kus), guma,
strouhátko, lepidlo v tyčince,
pastelky, nůžky, krátké přímé
pravítko
3. A, 3. B - cca 260,- Kč
PS Vyjmenovaná slova 44 Kč
PS Jak je lehká násobilka 32 Kč
2x sešit 423x do Prv a LV (kus 15 Kč)
PS do AJ 150,- Kč

2.B - Školní potřeby a pomůcky si
rodiče kupují samostatně.
Učebnice musí být obaleny!

Blok na procvičování A4
Pravítko s ryskou, rovné pravítko,
kružítko

3. B - stírací tabulka, fix k tabulce,
hadřík, rozevírací průhledná fólie
A4, na kterou se píše tužkou

4. A, 4. B - 340,- Kč
PS do AJ 140,- Kč
Pomůcky do VV 200,- Kč

pravítko 30 cm, trojúhelníkové
pravítko s ryskou, kružítko a
náhradní tuhy, tužky na rýsování č. 3
nebo pentelka, mazací tabulka + 2
mazací fixy a hadřík, 2x průhledná
propisovací fólie formátu A5 (A4),
papírové kapesníčky v krabici, 3x
lenoch formátu A4, deníček, obaly
na učebnice a sešity
5. B - kyblíky na bubnování
psací potřeby - pero, tužky, pastelky,
fixy, zvýrazňovače nebo barev.
propisky, guma, strouhátko, malé
pravítko na podtrhávání, nůžky,
tyčinkové lepidlo (KORES)
5. A, 5. B - 430,- Kč
ČJ - prac. sešity (2 díly) cca 100,- Kč
Vl - prac. sešity (2 díly) cca 120,- Kč
Pří - pracovní sešit cca 60 Kč
PS do AJ 150,- Kč

Výkresy a další potřeby do VV budou
zakoupeny ze zůstatku z 2. ročníků.

Učebnice musí být obaleny!

Učebnice musí být obaleny!

Učebnice musí být obaleny!

