Seznam pomůcek pro I. stupeň ZŠ na školní rok 2015/2016
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) – neplatí pro Zelinkovi
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

Seznam pro 2. třídu:
Sešity: 512 – 4 ks, 513 – 5 ks, 510 – 1x, 5110 /čtverečkovaný/ - 1 ks, 1 notový sešit
Děti obdrží též sešity s pomocnými linkami zakoupené v 1. třídě.
Obaly: průhledné bezbarvé obaly na sešity velikosti A5
1 obal na notový sešit
obaly na učebnice a pracovní sešity
Další potřeby: průhlednou složku na týdenní plán
malý stolní kalendář 2015 (v létě ještě lze zakoupit, na podzim obtížně)
lenoch velký i malý (A4 i A5, linkovaná podložka)
Pevné desky na sešity a učebnice 1x velikost A4 (příp. i A5)
Pravítko 1 kus (vhodný je trojúhelník s ryskou)
Psací potřeby v pouzdře
 inkoustové pero 2 ks
 ostrouhané tužky č. 2 a 3 po 2 ks (pořídit více – rezerva doma)
 měkká guma
 ořezávátko
 pastelky
Pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti
 vodové barvy, štětec kulatý i plochý
 temperové barvy
 křídové pastely
 voskové pastely
 lepidlo (nejlépe tyčinka)
 zástěrka na převlečení (stará košile)
 kvalitní nůžky
 plastelína
 igelit na lavici
Pomůcky na TV
Pytlík na TV do šatní skříňky: kraťasy, tričko, cvičky, ponožky, tepláková souprava, tenisky
na ven
Přezůvky prosím podepsat, ne nazouváky, hrozí nebezpečí úrazu.
Ručník malý, do třídy.
Šňůru s kroužkem nebo karabinou na klíč od šatní skříňky.
Z 1. třídy možno použít: barvy vodové + štětce, křídové pastely, temperové barvy, igelit,
případně plastelínu a voskovky, pokud jsou v dobrém stavu. Též fólii, složky, obaly aj.
Vše by měly mít děti podepsané.

Seznam pro 3. třídu:
PSACÍ

POTŘEBY,

GUMU,

STROUHÁTKO,

TROJÚHELNÍKOVÉ

PRAVÍTKO

S RYSKOU, KVALITNÍ NŮŽKY, LEPIDLO – TYČINKU, 1 sešit notový, 2 sešity 513Info, 1 malý deníček - Zábavníček , všechny výtvarné potřeby budou nakoupeny hromadně v
září
AJ : 2 velké sešity 424e linkované, 1 sešit 512
ČJ : 8 sešitů 512 do čtení
M: 5 sešitů 513, 1 sešit bez linek – 520
PRV : 2 sešity 513
Všechny věci a hlavně sešity si žáci přinesou do školy hned ve středu 2. září. Sešity prosím n
e p o d e p i s o v a t.
Vážení rodiče, přeji Vám pěknou dovolenou a klidné 2 měsíce bez domácích úkolů!

Seznam pro 4. třídu:
ČJ – sešit 523 – 6 ks
AJ – sešit 523 – 1 ks, slovníček na slovíčka
M – 524 – 3 ks
520 – 1 ks + lenoch
5110 – 1 ks – velké čtverečky
trojúhelník s ryskou, rovné 20 – 30cm pravítko, kvalitní kružítko (nejlépe kovové),
malá kalkulačka
Vl – 524 – 1ks
PŘÍ – 520 – 1ks + lenoch
Hv – notový sešit podélný
Vv, Pč – nekupovat žádné pomůcky – v září se bude vybírat urč. finanční částka
Vybavení pouzdra – krátké pravítko, lepidlo (tyčinka), základní barvy pastelek,
2 pera ( např. Tornádo, Pilot), mazací guma, nůžky, strouhátko, tužky č.2 – 2ks, č.3 – 2ks
Další
Trhací blok A5, sešit A5 - úkolníček, pevné desky na sešity, igelitový ubrus 80 x 65 cm,
pevná folie A5
Na všechny učebnice a sešity doporučuji zakoupit obaly, čistý a průhledný obal na ŽK,
Cvičební úbor a obuv( do tělocvičny a na hřiště) v tašce (nejlépe plátěné).
…………………………………………………………………………………………………

Seznam pro 5. třídu:
ČJ – 1x 544 (A5 linkovaný), 3x 524 (A5 linkovaný)
AJ – 3x 524 (A5 linkovaný)
M – 1x 440 (A4 nelinkovaný), 2x 520 (A5 nelinkovaný)
VL- 1x 464 (A4 linkovaný)
PŘÍ- 1x 420 (A4 nelinkovaný)
HV- 1x notový sešit
Sešity prosím nepodepisovat!!!!
VV, PČ- nekupovat žádné pomůcky- v září se bude vybírat finanční částka pro hromadné
zakoupení potřebných pomůcek.
Do pouzdra :
2 pera (Pilot, Tornádo...), tužka č. 2 – 2 ks, tužka č. 3 – 2 ks, pastelky, guma, nůžky,
strouhátko, krátké pravítko
Další :
trhací blok A5, dva lenochy (1 ks A4, 1 ks A5), dlouhé pravítko 20-30cm, trojúhelník s
ryskou, kružítko kovové, malé pravítko na podtrhávání, úkolníček, kalkulačka, tuhé lepidlo,
fixy, igelitový ubrus 80x65cm, obaly na sešity a učebnice, pevné desky na sešity, přezůvky,
cvičební úbor a obuv do Tv v tašce (nejlépe plátěné)

