
Školní potřeby pro 1. ročník

● Aktovka – lehká, prostorná, s reflexními prvky (doporučujeme značku Topgal)

http://www.topgal.cz/batohy/

● Pouzdro jednoduché, strouhátko se zásobníkem na silné a tenké pastelky

● Pastelky silnější, trojhranné (KOH-I-NOOR , JUMBO, ADEL) http://www.koh-i-noor.cz/uvod

● Tužky č. 2 – 2 ks

● Guma – měkká, čistá, bílá

● Kovové nůžky, které dobře stříhají (doma vyzkoušejte), leváci levácké!

● Lepidlo /bílá tyčinka např. KORES – NE tekuté/

● Složka na malé sešity (nekupujte velkou složku, je zbytečně objemná a těžká)

● Složka na písmena a čísla

● Obaly na sešity a učebnice – průhledné, 3 ks A5, 4 ks A4

● Papuče s bílou podrážkou a pevnou patou – podepsat (žáci, kteří budou

navštěvovat ŠD, dvoje)

● Cvičební úbor do tělocvičny a ven (tričko, kraťasy, tepláky ) + cvičky nebo

tenisky s bílou podrážkou v látkovém pytlíku – vše podepsat

● Nekupujte, prosím, pytlíky na lavici!

● Převlečení do VV (nejlépe staré tričko, ne zástěry na vázání)

Školní potřeby pro 2. ročník

● bílé průhledné obaly na sešity min. 8ks, obaly na knihy

● sešity č. 512 - 4 ks, 513 - 3 ks, notový sešit, 520 - 2ks

● tužky č. 2, 3

● 2 pera, zmizík dle uvážení

● guma na gumování

● kvalitní tlusté pastelky, sada fixů
● fix na bílou tabulku

● nůžky

● krátké pravítko do pouzdra

● plastelína (dát do plastové krabičky)

● kvalitní bílé tuhé lepidlo

● voskovky (dát do plastové krabičky)

● barevné papíry

● cvičební úbor: tričko s krátkým rukávem, kraťasy nebo tepláky, mikina, jarmilky nebo tenisky,

botasky na hřiště (mohou nosit ty, ve kterých přijdou do školy)

● švihadlo na výšku dítěte

Další potřeby do VV budou zakoupeny na začátku školního roku z třídního fondu společně pro

všechny děti, nekupujte (např.: temperové barvy, výkresy, tuš, štětce).

Jestliže má dítě školní potřeby a pomůcky zachovalé z 1. třídy, může je používat i v 2. ročníku. Vše

prosím podepište.



Školní potřeby pro 3. A + 3. B

Sešity (Vše, prosím, obalit. Nenadepisovat - uděláme společně.)

512 4ks

513 4ks (doporučuji koupit více na výměnu během školního roku)

510 1ks

424 1ks

624 1 ks

Folie A5

VV

Voskovky, vodové a temperové barvy, paleta, kelímek, štětec tlustý, tenký, hadřík, plastelína,

nůžky, tuhé lepidlo, tričko nebo zástěrku

TV

1. Pololetí plavání (děti budou mít dočasný jiný rozvrh hodin)

Po ukončení plavání : cvičební úbor do tělocvičny (tričko, kraťasy nebo tepláky, jarmilky nebo

tenisky s bílou podrážkou, botasky na hřiště)

Pouzdro

Pero, tužky č. 1,2,3, možno i pentilka do geometrie, kvalitní pastelky(základní barvy), gelová

tužka na nadpisy, strouhátko, guma, pravítko rovné i trojúhelník

Další potřeby (barevné papíry a výkresy) nekupujte, budou zakoupeny hromadně z třídního

fondu. Vše, prosím, podepište.

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 3. C

· úkolníček dle vlastního výběru (nejlépe pouze linky bez sloupečků)

· pravítko do pouzdra, trojúhelník

· bílé průhledné obaly na malé sešity (cca 10 ks) + obaly na knihy a pracovní sešity A4 (cca 6 ks)

· tužky č. 2, 3, dle uvážení pentelka na geometrii

· 2 pera, zmizík dle uvážení

· guma na gumování

· strouhátko se zásobníkem

· kvalitní hrubší pastelky, fixy

· černý centrofix ⊘1,00 do VV

· fix na mazací tabulku

· nůžky, které dobře stříhají

· vodové barvy, paleta, kelímek

· plastelína (dát do plastové krabičky)



· 2x tuhé lepidlo bílé

· voskovky (dát do plastové krabičky)

· malý hadřík + malá houbička na nádobí

· převlečení do VV

· tvrdá průhledná fólie A5 na psaní do učebnice

· malý lenoch do geometrie

· složka na pracovní listy

· cvičební úbor: tričko, kraťasy nebo tepláky, mikina, cvičky nebo tenisky do tělocvičny, botasky na

hřiště, švihadlo

· kartičky s čísly z 1. třídy do matematiky

· malý ručník s poutkem na háček u lavice

· přezůvky

SEŠITY  NEKUPUJTE – opět budou zakoupené hromadně z třídního fondu.

Další potřeby do VV, které budou zakoupeny na začátku školního roku z třídního fondu společně pro

všechny děti: temperové barvy, barevné papíry, výkresy, tuš, štětce aj., kancelářské papíry,

eurosložky

Jestliže má dítě školní potřeby a pomůcky zachovalé z 2. třídy, může je používat i v 3. ročníku. Vše,

prosím, podepište.

Školní potřeby pro 4. ročník

Sešity:

523 – 10 ks, sešit 524 – 5 ks, sešit 420 - 1 ks, sešit 424 - 3 ks, deníček nebo úkolníček

Obaly na knihy, malá a velká fólie

Rýsovací potřeby:

pravítka – trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, kružítko, tužka č 3,  pentilka

Výtvarné potřeby:

vodové a temperové barvy, štětce, paleta, voskovky, lepidlo, hadřík, nůžky, zástěra, barevné papíry

(stačí zachovalé ze třetí třídy)

ručník

Cvičební potřeby: cvičební úbor, obuv se světlou podrážkou

Vše prosím podepište.

Školní potřeby pro 5. ročník

- sešit 524 – 10 ks, sešit 544 – 2ks, sešit 420, deníček

- obaly na knihy, malá pracovní folie 2 ks, velká pracovní folie

- pera, tužky, guma, pouzdro

- rýsovací potřeby: pravítka – trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, kružítko, tužka č. 3



- výtvarné potřeby: barvy, štětce, paleta, voskovky, lepidlo, hadřík, nůžky, zástěra, igelit na

lavici, aj.

- cvičební potřeby: cvičební úbor, obuv se světlou podrážkou

- ručník, přezůvky

- další potřeby budou upřesněny na začátku školního roku

Vše, prosím, podepište.


