Požadavky na sešity – pro školní rok 2014/2015
Seznam pro 1. třídu:
Dítě do 1. třídy potřebuje:















aktovku, pouzdro, přezůvky = papučky (ne nazouváky ani crocsy)
cvičební úbor v plátěné tašce (tepláky, tričko, kraťasy, cvičky, obuv na hřiště – tenisky
apod.)
šňůrku na krk na klíč od šatní skříňky (nebo karabinku na klíč v aktovce apod.)
desky na sešity, na učebnice
složku (desky) na písmenka i na číslice
průhlednou složku na týdenní plán
průhledné obaly na sešity, na učebnice
2 x trojhranné tužky č.2, strouhátko, později 2 x pero
1 x pryž bílou
1 x pastelky trojhranné 12 odstínů
1 x igelitový ubrus na lavici
1 x kvalitní nůžky s kulatou špičkou
1 x hadřík do výtvarné výchovy
1 x zástěrku nebo staré tričko do výtvarné výchovy

Doporučuji podepsat všechny věci (zamezí se ztrátě nebo záměně).
Po dohodě s rodiči na Školičce nanečisto budou hromadně nakoupeny a v září vyúčtovány
následující potřeby:











stíratelná tabulka a značkovač (stíratelný fix)
1 x plastelína 10 odstínů
1 x lepící tyčinka
1 x vodové barvy 30 mm 12 odstínů české
1 x temperové barvy české
1 x křídové pastely 12 odstínů
1 x voskovky 12 odstínů
1 x štětec plochý č. 10
1 x štětec kulatý č. 4
malé sešity i s pomocnými linkami

II. třída
POTŘEBY DO 2. TŘÍDY
Učebnice dostanou děti na začátku školního roku. Některé potřeby – maketa hodin, tempery,
tuš, fix,… zůstaly ve třídě a budeme je dále používat. Zbyly nám i nějaké sešity, zbytek
dokoupíme v září. Z ostatních potřeb si můžete přes prázdniny nachystat:
 aktovku, pouzdro, přezůvky (ne nazouváky)
 cvičební úbor v plátěné tašce (tepláky,mikinu, tričko, kraťasy, cvičky)

2 malé ručníky - podepsané
 1 plátěný ubrousek nebo prostírání, box na svačinu + láhev na pití
 desky na sešity, na učebnice

průhlednou složku na týdenní plán
 průhledné obaly na sešity, na učebnice
 tužky, pastelky, pero, gumu, pravítko – 20cm
 plastelínu, vodové barvy, štětce, kelímek na vodu, hadřík, ubrus na lavici
 2 lepidla – nejlépe tyčinky

kvalitní nůžky

III. třída
Sešity: 513- 5 ks, 444 - 1 ks, 512- 8 ks, 520- 1 ks, notový sešit do HV, sešitek na zapisování
domácích úkolů, trhací blok A5, INFO sešit, další pomůcky lze použít z 2.ročníku, pokud
jsou v pořádku - fólie malá-podepsaná, 2 pravítka (1 s ryskou)
Do pouzdra : 2 pera, 2 tužky č.2, 2 tužky č.3, strouhátko- nejlépe nové s krytem, guma,
nepolámané pastelky, malé lepidlo- tyčinka, nůžky, hrací kostka (ze hry Člověče, nezlob se),
krátké pravítko
Cvičební úbor a obutí na ven i dovnitř. Balíček kapesníků.
Na všechny učebnice a sešity je doporučeno zakoupení obalů, na ŽK čistý průhledný obal.
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: sešit 440, 520 – 2x

PŘ: 440, 540 + lenoch, složky na pracovní listy

ČJL: 544 – 3x, 524

Z: 440

AJ: 544* – 2x, 524 – 2x

VO: 524 – 2x

F: 540, 520

VZ: 524

D: 444

HV: notový sešit

VV: 444
* v případě volného místa lze využít starý slovníček a gramatiku (z předchozího roku)
VV, PČ: nekupovat žádné pomůcky, v září se bude vybírat finanční částka
Pouzdro: pravítko, lepidlo, pastelky (základní barvy), tužky, pera alespoň 2 ks, mazací guma,
nůžky, strouhátko.
Doporučení: sešit na domácí úkoly, trhací blok A5, zvýrazňovač, přezůvky, cvičební úbor
a obuv do TV, školní batoh či aktovka, obaly na sešity – VŠECHNY SEŠITY A UČEBNICE
JE NUTNO MÍT OBALENÉ!, igelitový ubrus asi 80 x 64 cm.
VII. třída
M: 440 - 2x, 520 – 1x

PŘ: 440 + lenoch, 540

ČJL: 524, 544 – 3x

Z: 440

AJ: 544* – 2x, 524 -2x

VO: 524

F: 440, 520

EV: 540

D: 444

HV: Notový sešit

FJ: 544* – 2x, 524 -1x

VV: 444 (může být i loňský)

* v případě volného místa lze využít starý slovníček a gramatiku (z předchozího roku)

VIII. třída
M: 440 - 2x, 520

PŘ: 440 + lenoch, 540

ČJL: 524- 6x

Z: 420

AJ: 544* – 2x, 524 -2x

VO: 524

F: 440, 520

EV: 540

D: 444

HV: Notový sešit

CH: 440 + lenoch, 540

VV: 424 (možno starý)

VZ: 524

FJ: 544* – 2x, 524 -2x

* v případě volného místa lze využít starý slovníček a gramatiku (z předchozího roku)
IX. třída
M: 440, 520 - 2x

PŘ: 440 + lenoch, 540

ČJL: 524, 544 – 3x

Z: 440

AJ: 544* – 2x, 524 -2x

VO: 524

F: 440, 520

FJ: 544* – 2x, 524 -1x

D: 444

HV: Notový sešit

CH: 440 + lenoch, 540

VZ: 524

VV: 524
* v případě volného místa lze využít starý slovníček a gramatiku (z předchozího roku)

