1. ročník viz sekce Předškoláci

Sešity pro 2. třídu:
Čj:

č. 512

5 ks

M:

č. 513

4 ks

č. 51101 ks
č. 520
Hv:

1 ks

notový sešit

DÚ: notýsek č. 644 (Úkolníček)

Pomůcky pro 2. třídu:
do penálu: pero, tužka č. 2, č. 3, pastelky, guma, ořezávátko,
malé pravítko
na Tv: cvičební úbor, sportovní obuv se světlou podrážkou
na Vv a Pč: nůžky, lepidlo, voskové pastelky, vodové barvy,
(česká výroba), kelímek, hadřík, kulaté, ploché štětce –
malé, střední a silnější, igelit, temperové barvy
dále: papírové kapesníčky, papírové utěrky, obaly na sešity, obaly na učebnice, pravítko 30
cm, tabulka + fix, napisovací fólie, rychlovazač

Sešity pro 3. třídu:
Čj, Prv, M, Aj:

č. 513

Geometrie:

č. 420 – formát A4, bez linek

10 ks

Aj: zakoupit sešit Slovník (nebo sešit č. 523)
Hv:

notový sešit ( pokud máte zachovalý a nepopsaný sešit,
lze v něm pokračovat ve 3. třídě)

DÚ: notýsek č. 644 (Úkolníček)

Pomůcky pro 3. třídu:
do penálu: pero, tužka č. 2, č. 3 nebo mikrotužka, tenké pastelky,
guma, ořezávátko, malé pravítko
na Tv: cvičební úbor, náhradní ponožky, sportovní obuv se světlou podrážkou
na Vv a Pč:

nůžky, tuhé lepidlo v tyčince, voskové pastelky, vodové barvy, temperové
barvy (česká výroba), kelímek, hadřík, kulaté, ploché štětce –
malé, střední a silnější, igelit na lavici

dále: obaly na sešity, obaly na učebnice, pravítko 30 cm, kružítko,
podložka A4 do sešitu, napisovací fólie, rychlovazač, papírové
kapesníčky, papírové utěrky, tabulka + fix

Pomůcky a sešity do 4. A
Do penálu: pero, tužka č. 2, mikrotužka, tenké pastelky, guma a ořezávátko, malé
pravítko, kružítko - nejlépe kovové a náhradní tuhy
Na Tv: cvičební úbor, sportovní obuv, náhradní ponožky
Na Vv a Pč: nůžky, lepidlo v tyčince, voskový pastel, vodové barvy, kelímek, hadřík,
kulaté štětce - malý, střední a větší, barevné papíry, igelit, temperové
barvy a paleta, plochý štětec - menší a větší
Dále: obaly na sešity a učebnice, papírové utěrky a kapesníky, pravítko 30 cm - neohybací,
podložky A4 a A5 do sešitů, trojúhelník s ryskou, průhledné desky
Sešity:

Čj
M

523
6 ks
524
3 ks
420
1 ks + podložka A4
Vl 540
1 ks + podložka A5
úkolníček na Dú

Další info děti dostanou od ostatních vyučujících v 1. týdnu:
Aj – p. Kulík a p. Bourek
Přv – p. Žáková
Hv – p. Králová M.
Info – p. Nulíček a p. Krčmář

Sešity pro 4. B třídu:
Čj:

523

6 ks

M:

524

3 ks

420

1 ks + podložka A4

524

1 ks, zakoupit sešit Slovník (nebo sešit č. 523)

Vl:

524

Přv:

540

1 ks + podložka A5

Hv:

notový sešit

Aj:

1 ks

DÚ: notýsek č. 644 (Úkolníček)

Pomůcky pro 4. třídu:
do penálu: pero, tužka č. 2, mikrotužka, tenké pastelky,
guma, ořezávátko, malé pravítko
na Tv: cvičební úbor, náhradní ponožky, sportovní obuv se světlou podrážkou
na Vv a Pč:

nůžky, tuhé lepidlo v tyčince, voskové pastelky, vodové barvy,
(česká výroba), kelímek, hadřík, kulaté, ploché štětce –
malé, střední a silnější, igelit na lavici, temperové barvy
a paleta

dále: obaly na sešity, obaly na učebnice, pravítko 30 cm, kružítko,
podložka A4 do sešitu, podložka A5 do sešitu, napisovací fólie, rychlovazač,
trojúhelník s ryskou, papírové kapesníčky, papírové utěrky

Sešity pro 5. A + 5. C třídu:
Čj:

523

6 ks

M:

524

3 ks

420

1 ks + podložka A4

Aj:

523

2 ks, zakoupit sešit Slovník (nebo sešit č. 523)

Vl:

440

1 ks + podložka A5

5.A - 524

Přv:

420

1 ks + podložka A5

Hv:

notový sešit

DÚ: notýsek č. 644 (Úkolníček)

Pomůcky pro 5. třídu:
do penálu: pero, tužka č. 2, mikrotužka, tenké pastelky,
guma, ořezávátko, malé pravítko
na Tv: cvičební úbor, náhradní ponožky, sportovní obuv se světlou podrážkou
na Vv a Pč:

nůžky, tuhé lepidlo v tyčince, voskové pastelky, vodové barvy,
(česká výroba), kelímek, hadřík, kulaté, ploché štětce –
malé, střední a silnější, igelit nebo noviny, temperové barvy
a paleta

dále: obaly na sešity, obaly na učebnice, pravítko 30 cm, kružítko,
podložka A4 do sešitu, podložka A5 do sešitu, napisovací fólie, rychlovazač,
trojúhelník s ryskou, papírové kapesníčky, papírové utěrky

Sešity pro 5. B třídu:
Čj:

pokračujeme v sešitech z minulého roku

M:

pokračujeme v sešitech z minulého roku

Do zásoby můžete koupit sešity 524
Aj:

slovníček mají z minulého roku, sešity si domluví vyučující během první hodiny

Vl:

velký nelinkovaný sešit – 420, + podložka – 3x

Hv:

notový sešit

mají z minulého roku

DÚ: notýsek č. 644 (Úkolníček)

Pomůcky pro 5. třídu:
do penálu: pero, mikrotužka nebo tužka 3 /HB/, tenké pastelky,
guma, ořezávátko, malé pravítko
na Tv: cvičební úbor, náhradní ponožky, sportovní obuv se světlou podrážkou
na Vv a Pč:

nůžky, lepidlo, voskové pastelky, vodové barvy,

(česká výroba), kelímek, hadřík, kulaté /měkký vlas/ a ploché štětce – úzké a silnější, staré
noviny, temperové barvy

dále: obaly na sešity, obaly na učebnice, pravítko 30 cm, kružítko,
trojúhelník s ryskou.

