
1. ročník - 1.A  (TU Mgr. Alena Kabelíková)

aktovka + pytlík na přezůvky desky na sešity A4

pouzdro desky na ukládací abecedu A4

pravítko (15 cm) přezůvky s pevnou patou (nebarvící podrážka)

pastelky KOH-I-NOOR (12 barev)-NOOR) cvičební úbor + sportovní obuv (nebarvící podrážka)

plastelína malý ručník

zástěrka do Vv a Pč (staré větší triko, košile apod.) plátěný ubrousek na svačinu

guma 2 boxy papírových kapesníků

ořezávátko 1 ks papírových utěrek

tužky č. 1, 2, 3 výkresy A4 (20 ks)

Centropen červený tenký výkresy A3 (20 ks)

voskovky KOH-I-NOOR balící papír

fixy špejle

tuš černá malá paleta na barvy

lihový fix černý tenký obal na kartičky s čísly

lihový fix černý širší pero - Pilot nebo Tornádo + zmizík s přepisovačem)

zapínací složka na cvoček A4 1 balík papírů na kopírování

Vše podepsané!!! (i pastelky, tužky, pera, pravítka atd. - doporučujeme centrofixem nebo papírovými 

polepkami)



2. ročník - 2.A  (TU Mgr. Jana Rosmarinová)

aktovka + pytlík na přezůvky malý ručník

pouzdro plátěný ubrousek na svačinu

pravítko krátké do pouzdra 2 boxy papírových kapesníků

pravítko dlouhé 30 cm (průhledné, pevné) 1 role papírových utěrek

trojúhelník s ryskou výkresy A4 20 ks

pastelky trojhranné (nejlépe KOH-I-NOOR) výkresy A3 20 ks

plastelína složka barevných papírů (pestřejší barvy)

staré triko či košile do Vv, Pč špejle

guma paleta na barvy

ořezávátko (nejlépe se zásobníkem a na 2 velikosti tužek) temperové barvy

tužky č. 1, 2, 3 (nejlépe trojhranné) vodové barvy

pero Pilot + guma na pero tabulka Mája + fix + hadřík

Centropen červený tenký nůžky

voskovky (nejlépe KOH-I-NOOR) štětec plochý

fixy štětc kulatý

tuš černá kelímek s bezpečnostním víčkem

lihový fix černý tenký lepidlo v tuhé tyčince

lihový fix černý širší karty s čísly 0-20 z 1. ročníku, papírové peníze

zapínací složka na cvoček A4 stojan na knihu

složka na sešity A4 papírové hodiny (vyrobeny v 1. ročníku)

přezůvky s pevnou patou

cvičební úbor + sportovní obuv se světlou podrážkou

Prosím, zkontrolujte dětem krabice s pomůckami. Nemusíte vše nakupovat nové, stačí jen doplnit chybějící.

Vše  dětem řádně podepište.

V září budu vybírat 200,- Kč na sešity a další společné pomůcky, dále se bude vybírat na plavecký kurz.

Krabice na pomůcky, šanony na portfólio zůstávají přes prázdniny ve třídě, v září si hned děti vše potřebné 

přinesou do školy.

Pracovní sešity na  I.pololetí jsou již zaplaceny, děti je obdrží v září i s učebnicemi, které je třeba obalit, 

v průběhu roku budu ještě dokupovat 2 sešity do M, 1 do ČJ.



3. ročník - 3.B  (TU Mgr. Soňa Justová)

Sešity: 9 ks 523 (Čj - diktáty, Čj1, Čj2, Čtení, Sloh, Prvouka, Aj, M1, M2)

1 ks 440 (M - Geometrie a velký lenoch, raději papírový, podepsaný)

Další pomůcky: velkou folii A4 - pevnou - na psaní tužkou

malou folii A5 - pevnou - na psaní tužkou

* barvy vodové a temperové

* voskovky, pastelky, suché pastely, modelína

lepidlo (bílé, tuhé, šroubovací)

* štětec plochý č. 8 a 12 a štětec kulatý č. 6 a 8

* nůžky

zástěrka (staré triko či košile)

kelímek, paleta na rozmíchávání barev

pero 1-2 ks

tužky 1, 2, 3

ořezávátko

guma

trojúhelník s ryskou

pravítko dlouhé 30 cm (bez obrázků)

pravítko krátké, které se vejde do pouzdra

ručník

cvičební úbor (2. pololetí)

plavky (chlapci musí mít klasické, ne bermudy)

gumová čepice do bazénu (jen žáci s dlouhými vlasy

švihadlo (2. pololetí)

tenisky (2. pololetí)

papírové kapesníky - 1 krabička

tekuté mýdlo - 1 náplň

Poznámka: Výkresy koupím v září. Barevné papíry máme z 2. ročníku.

V září začíná kurž plavání pro 3. ročník - 20 lekcí - budeme vybírat dopravné.

Všechny sešity i učebnice obalit, v sešitech, pokud koupíte sešity bez okrajů, tak na vnějším 

okraji stránek zhotovte tužkou okraje 1,5 cm (kromě Geometrie)

Do Vv a Pč kupte jen lepidlo a paletu na barvy. Veškeré potřeby (označeno *) do Vv 

máme z 2. ročníku a jsou uloženy ve škole.



4. ročník - 4.A (TU Mgr. Silvie Pečinková)

aktovka obaly na pracovní sešity i knihy

klasické pouzdro

deníček č. 624 + obal

10 ks sešitů 523 2x barevné papíry (ne tvrdé)

3 ks sešitů 524 2 štětce ploché (č. 8 a č. 12)

1 ks 540 + papírový lenoch A5 (sešit je nelinkovaný, více listů)2 štětce kulaté (č. 6 a č. 8)

1 ks 520 (nelinkovaný) lepidlo tyčinkové tuhé (nejlépe KORES) - velké

1 ks 525 (čtverečkovaný) nůžky + manikúrní nůžky

trhací blok na kreslení A5 voskovky KOH-I-NOOR

slovníček OPTYS A5 vodové barvy velké černé KOH-I-NOOR

1 ks malý notový sešit temperové barvy KOH-I-NOOR

pevnější, ale průhledný obal na ŽK černou tuš

pevnější obaly na všechny sešity sada fixů (max. 12 ks)

sada pastelek (stačí 12 ks)

1 pevná složka s cvičkem A4 lihový fix černý tenká stopa

pravítko - trojúhelník s ryskou lihový fix černý silná stopa

pravítko rovné dlouhé (30 cm)

pravítko krátké do pouzdra

2 psací potřeby - pero nebo prupiska

tužky č. 1 (1 ks), č. 2 (2 ks) č. 3 (1 ks)

kružítko (kovové) + náhradní tuhy 2 krabice papírových kapesníčků

guma 2 role kuchyńských utěrek

strouhátko

tenký fix CENTROPEN 2811F černý

tenký fix CENTROPEN 2811F zelený

tabulka MAJA (A5) + k ní fix + hadřík

10 ks špejle

Sešity NEPODEPISUJTE (uděláme s dětmi v září, ať to odpovídá GDPR)

PLAVÁNÍ je ve 4. ročníku až v druhém pololetí.

Vše neopotřebované z loňska můžete použít, neutrácejte zbytečně za nové věci!!!!

Na pomůcky do Vv a Pč - papírovou krabici z 

loňska (polepit, pospravovat!!!)

cvičební úbor (tenisky se světlou podrážkou 

nebo cvičky, tričko, kraťasy nebo tepláky / 

elasťáky)

Další pomůcky do VV či PČ budu platit z třídního fondu, děti tam již teď mají přeplatek ze šk. výletu a zbytek 

ze ŠvP, každý tedy 45,-Kč, proto nebudu příští rok (za 1. pololetí) třídní fond vybírat.

ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2019/20 bude v pondělí 2. září v 8:00 – 8:30 v naší třídě. Písemně mi sdělte, kam Vaše 

dítě po skončení zahájení půjde – samo domů, vyzvedne si ho někdo na vrátnici či půjde do družiny. 



4. ročník - 4.B (TU Mgr. Valérie Schimanietzová)

SEŠITY: Psací potřeby:

Čj 5x 523 pero

Aj 2x 523,slovníček OPTYS, A5 fix s tenkým hrotem na podtrhávání-ČERVENÝ

Geo 1x 420 + lenoch tužky 1,2,3

M 3x 524

Vl 1x 523

Př 1x 523

Hv notový sešit (více stran!)

Deníček 1x 624

Sešity, prosím, nenadepisovat, uděláme ve škole. Vše obalit!

Pomůcky Vv + Pč:

pastelky, fixy, suché pastely (menší balení)

lepidlo (v tubě, tuhé - nejlépe KORES), lepidlo Herkules (menší)

nůžky + starší manikúrní nůžky

redispero + násadka a špičky (0,5 mm a 0,1 mm) + malá tuš

tenký a hrubý černý fix (lihový)

náčrtník A4, 1 arch balícího papíru, 1 balík papírů do kopírky

pracovní oděv

Další

malá a velká pevná folie (na psaní tužkou)

pero + tenký červený fix na podtrhávání

2 pravítka (trojúhelník s ryskou, rovné pravítko)

kružítko v perfektním stavu + tuhy, tužky č. 1, 2, 3 (nejlépe 2 ks)

guma, strouhátko, malé pravítko do pouzdra na podtrhávání

TV

cvičební úbor v látkovém pytlíku, tenisky nebo cvičky se světlou podrážkou

Různé:

1 krabice papírových kapesníků, 1 balík papírových kuchyňských utěrek

Zároveň vybíráme 50,- Kč na společné pomůcky (výkresy, bar. papíry apod.) a 200,-Kč na rodinu jako 

příspěvek do občanského sdružení.



5. ročník - 5.B (TU Mgr. Zdeňka Makešová)

Sešity

Čj 5 x 523

Aj 3x 523,  slovníček ze 4. třídy (budeš pokračovat v 5.r.)

Vl + Př 2 x 523 (nebo 524, podle velikosti tvého písma)

M 3 x 524

Geometrie 1 x velký nelinkovaný sešit 420 + linkovaná podložka A4

Inf 1 x velký čtverečkovaný sešit 425 nebo 445

Hv 1 x malý notový sešit - můžeš použít ten ze 4. třídy

Ostatní: úkolníček A5

1 ks poznámkový blok

2 ks malé fólie A5 a 1 ks velká fólie A4

Vv: 20 ks výkresy velké A3 Psací pořeby:

20 ks výkresy malé A4 tužka č. 1, 2, 3

nácrtník 2 plnící pera

2 sad barevného papíru tenký fix červený na podtrhávání

štěteč široký - plochý guma

štětec kulatý - tenčí strouhátko

barvy vodové pravítko dlouhé, rovné

barvy temperové pravítko krátké, do pouzdra

voskovky trojúhelník s ryskou

pastelky kružítko a sada náhraních tuh

suché pastely - menší sada

plastelína Tv:

lepidlo v tyčince cvičební úbor

lepidlo Herkules (menší) tenisky

fixy

tenký fix a silný fix černý Další potřeby:

nůžky 1x toaletní papír

manikúrní nůžky 1 balení papírových kapesníků (nejlépe v krabici)

10 ks špejlí přezůvky

redispero a vyměňovací špičky, černá tuš 1 balík papíru do kopírky nebo na totéž 20 Kč

Poznámka:

Sešity nepodepisujte, prosím, uděláme to společně ve škole.

Kdo nemá zakoupené pracovní sešity do ČJ a AJ, bude potřebovat 158 Kč.



5. ročník - 5.C (TU Mgr. Světlana Chodurová)

Sešity

Čj 6 x 523 e

M 3x 524 e

1 x 440 e + lenoch nebo geom. sešit z minulého roku

AJ 2 x 523 e + slovníček OPTYS

Př 1 x 444 e, 1 x 523 e

Vl 1 x 444 e, 1 x 523 e

Hv notový sešit (může být z loňska)

Inf 1 x 445, flashdisk (stačí 1 GB)

deníček č. 624

Další: pravítko rovné 30 cm

pravítko krátké 15 cm

pravítko s ryskou (trojúhelník)

kružítko + náhradní tuhy

tužky č. 1, 2, 3 - po 2 kusech

guma

strouhátko

oděv do Tv 

obuv do TV se světlou podrážkou do tělocvičny

obuv do Tv na ven

pracovní oděv do Vv a Pč

igelit na lavici (igelitová taška) do Vv a Pč

nůžky

lepidlo v tubě (tuhé)

pastelky

fixy

vodové barvy

voskové pastely

kelímek

štětce (min. 2 - plochý, kulatý) - růžné velikosti

malá a velká folie pro psaní tužkou (A4 a A5)


