Pomůcky I. stupeň šk. r. 2017/2018
1. ročník






sešity 511 - 3x
sešity 512 3x
sešity 510 1x
sešit 5110 1x (čtverečky 1 cm)
sešit 513 3x

2. ročník







deníček A6 linkovaný 644 – 1x
sešity 512 – 5x
sešity 513 – 4x
sešit A4 - 440 - 1x
sešit A4 - 420 - 4x
rychlovazač papírový celý 1x

3. ročník







deníček A6 linkovaný 644 – 1x
sešity 523 – 10x
sešity 513 – 3x
sešity 524 – 3x
sešit A4 - 440 - 1x
sešit A4 - 420 - 1x

4. a 5. ročník
Sešity








5 x sešit č. 523 - český jazyk (školní, domácí, Skv, diktáty), angličtina
3 x sešit č. 524 - matematika (školní, domácí, prověrky)
1 x sešit č. 440 - geometrie (+ lenoch), žáci s SPU mohou používat sešit č. 425
2 x sešit č. 444 – přírodověda, vlastivěda
2 x deníček č. 644 – na úkoly + kontrola čtení
1 x notový sešit - hudební výchovy
1 x sešit č. 425 – informatika (5. třída!)

Pouzdro






2x pero (jedno může být „gumovací“, druhé NE! )
alespoň dvě tužky (na rýsování tužka č. 3, tužka č. 1 NE!!)
guma, ořezávátko, nůžky, KVALITNÍ kružítko
pastelky 12 barev – nutno kontrolovat ořezaní denně!
lepidlo tuhé malé vysouvací

Další potřeby
pravítko 20cm, trojúhelník s ryskou
obaly na sešity a učebnice + obal na žákovskou knížku
podepsaný ručník s poutkem
podepsané přezůvky s uzavřenou patou v pytlíku – nosí si žáci každý den domů
1 x tekuté mýdlo, 2 x papírové kapesníky v krabičce (vytahovací)
Tělesná výchova - věci podepsané a uložené v plátěném pytlíku: cvičky nebo sálová obuv (do
haly, NUTNÉ!!), tenisky na tělocvik venku, tepláková souprava, triko, kraťasy, ponožky
 Pracovní činnosti a výtvarná výchova - vše podepsané a uložené v kufříku: zástěra či staré triko,
igelitový ubrus, vodové barvy, temperové barvy, kulatý štětec 2x, plochý štětec 2x, paleta,
kelímek, hadřík, pastelky (viz pouzdro), fixy, voskovky, měkká tužka č. 1, tuš černá
 lepicí páska průsvitná, klubko vlny nebo provázku, plastelína








