Požadavky na sešity – pro školní rok 2013/2014
II. třída
Sešity: 512 – 4 ks, 513 – 5 ks, 5110 /čtverečkovaný/ - 1 ks, 1 notový sešit.
Přezůvky /ne nazouváky/, cvičební úbor – tepláky, tričko, kraťasy, cvičky.
VV: Voskové pastely, tuš, malý hadřík, lepidlo, nůžky, složku barevných papírů, plastelínu,
temperové barvy, pravítko (trojúhelník), malý stolní kalendář, pastelky, 2 ks tužky č. 2 i č. 3,
2 pera, strouhátko, gumu, folii A5, lenoch velký (A4), průhlednou složku na týdenní plán,
obaly na sešity a učebnice. Malý ručník do třídy.
Z 1. třídy možno použít: barvy vodové + 2 štětce, křídové pastely, případně plastelínu
a voskovky, pokud jsou v dobrém stavu. Též fólii, složky, obaly aj.
Vše by měly mít děti podepsané.
III. třída
Sešity: 513- 4 ks, 425- 1 ks, 512- 10 ks, 520- 1ks, deníček na DÚ a jiné zprávy, další (lze
použít i věci z 2. ročníku, pokud jsou v pořádku)
sešit do hudební výchovy- nekupujte , použijeme starý
fólie malá A5 podepsaná, 2 pravítka ( 1 s ryskou), 3 pera, 2 tužky č.2, 2 tužky č.3, strouhátko
(nejlépe nové a s chráničem), guma, nepolámané pastelky, malé lepidlo, nůžky, kostka,
balíček kapesníků(průběžně doplňovat), průhlednou složku na týdenní plán.
VV potřeby: nové pořizujte podle opotřebování starých - kelímek,2
1 kulatý štětec, 1 plochý štětec, vodovky, voskovky, plastelína, složka barevných papírů,
lepidlo Herkules (250 g)
cvičební úbor, papuče- pokud možno ne nazouváky.
IV. třída
ČJ – sešit 523 – 7 ks
AJ – sešit 523 – 1 ks,
VL – 524 – 1ks
PŘÍ– 520 – 1ks + lenoch
INF – 524 – 1 ks

HV– notový sešit podélný
M – 524 – 3 ks
520 – 1 ks + lenoch
5110 – 1 ks – velké čtverečky
trojúhelník s ryskou, rovné 20 cm pravítko, kvalitní kružítko - pevné kovové + náhradní tuhy,
malá kalkulačka
VV, PČ – nekupovat žádné pomůcky – v září se bude vybírat urč. finanční částka
Vybavení pouzdra – krátké pravítko, lepidlo (tyčinka), základní barvy pastelek, 2 pera (čína,
keramika, Tornádo, Pilot), mazací guma, nůžky, strouhátko, tužky č. 2 – 2 ks, č. 3 – 2ks.
Další
Trhací blok A5, sešitek na domácí úkoly, pevné desky na sešity, igelitový ubrus 80 x 65 cm,
sešit na zprávy pro rodiče, pevná folie A4 a A5
Na všechny učebnice a sešity je doporučeno zakoupení obalů, čistý a průhledný obal na ŽK
Cvičební úbor a 2krát obuv (do tělocvičny a na hřiště) v tašce (nejlépe plátěné).

V. třída
420 – 1x
523 – 8x
524 – 4x
624 – 1x
540 – 2x
5110 – 1x
Notový sešit
Trhací blok A5, folie A4, A5, dva lenochy (geometrie a přírodověda), 2 pera (čínské
a keramické), tužky č. 2, 3, dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úkolníček, malé
pravítko na podtrhávání, nůžky, lepidlo do pouzdra, malé pastelky, vodové barvy, štětce,
cvičební úbor, pytlík na přezůvky – nejlépe plátěný, obaly na sešity a učebnice.
523 – 5 ks
AJ- č. 524 – 3 ks
PŘÍ- formát A4 nelinkovaný - 1 ks + lenoch
VL- formát A4 linkovaný - 1 ks
M – č. 544 3 ks, č. 5110 1 ks, č. 540 1 ks
lenochy, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko kovové, tužky č.2, č.3, 3 dřevěné
pastelky, kalkulačka malá

HV- notový sešit 1 ks
VV, PČ- nekupovat žádné pomůcky- v září se bude vybírat urč. finanční částka
Pouzdro – krátké pravítko, lepidlo malá tyčinka, základní barvy pastelek, tužky, 2 peranejlépe čína, keramika nebo Tornádo, mazací guma, nůžky, strouhátko
Další- sešitek na domácí úkoly, pevné desky na sešity, pevná folie A4 a A5, trhací blok A5,
igelitový ubrus asi 80 x 64 cm, přezůvky, cvičební úbor a obuv do Tv v tašce – nejlépe
plátěné, čistý školní batoh nebo aktovka s funkčními zipy. Na všechny sešity a učebnice je
nutno zakoupit obaly (raději tužší).
VI. třída
M: 440, 520 - 2x

PŘ: 440, 520 + lenoch

ČJL: 544 – 3x, 524

Z: 440

AJ: 544 – 2x, 524 -1x

VO: 524 - 2x

F: 540, 520

VZ: 524

D: 444

HV: Notový sešit

VV: 444
VII. třída
M: 440 - 2x, 520 – 1x

PŘ: 440 + lenoch

ČJL: 524, 544 – 3x

Z: 440

AJ: 544 – 2x, 524 -1x

VO: 524

F: 440, 520

EV: 540

D: 444

HV: Notový sešit

FJ: 544 – 2x, 524 -1x

VV: 444

VIII. třída
M: 440 - 2x, 520

PŘ: 440 + lenoch

ČJL: 524- 6x

Z: 420

AJ: 544 – 2x, 524 -1x

VO: 524

F: 440, 520

EV: 540

D: 444

HV: Notový sešit

CH: 440 + lenoch

VV: 424 (možno starý)

VZ: 524

FJ: 544 – 2x, 524 -1x

IX. třída
M: 440, 520 - 2x

PŘ: 440 + lenoch

ČJL: 524 – 6x

Z: 440

AJ: 544 – 2x, 524 -1x

VO: 524

F: 440, 520

EV: 540

D: 444

HV: Notový sešit

CH: 440 + lenoch

VZ: 524

