1. ročník - 1.A (TU Mgr. Gabriela Turoňová)
Pomůcky pro žáky 1. tříd částečně zajišťuje škola, seznam dalších pomůcek, které budou
vaši prvňáčci potřebovat, bude zveřejněn později.
Děkujeme za pochopení.

1. ročník - 1.B (TU Mgr. Soňa Justová)

ZAJISTÍ RODIČE
aktovka
pouzdro
Pastelky KOH-I-NOOR, STABILO nebo MAPED (12 barev) – hrubé, trojhranné

voskovky KOH-I-NOOR
Guma KOH-I-NOOR (se slonem)
tužku č.2 - STABILO ( hrubou, trojhrannou )
Desky na skládací abecedu A4
Ořezávátko na dvě velikosti
Desky na sešity A4 ( nejlépe s gumkou )
Cvičební úbor, tenisky se světlou podrážkou
Látkový ubrousek pod svačinu a krabičku na svačinu
Přezůvky se světlou podrážkou + pytlík na přezůvky

Vážení rodiče,
všechny jednotlivé kusy pomůcek je nutné dětem podepsat (fixem nebo popsanými lepítky),
abychom předešli zbytečným slzám a konfliktům mezi dětmi.
Ostatní pomůcky - sešity, papíry do kopírky, výkresy apod. nakoupíme z třídního fondu, na
kterém se domluvíme na první třídní schůzce.
Děkujeme Vám za spolupráci

2. ročník - 2.A (TU Mgr. Lenka Přikrylová)
aktovka + pytlík na přezůvky
pouzdro - tužky č. 1, 2 - 2x, 3, guma, strouhátko
pastelky (nejlépe STABILO), pero

přezůvky - nejlépe s pevnou patou (nebarvící podrážka)
pravítko krátké do pouzdra
pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou
cvičební úbor + sportovní obuv ( dovnitř -nebarvící podrážka + na ven)

tabulka MAJA + fix + hadřík
desky na sešity
fixy, nůžky, vodové barvy, voskovky, štětce – plochý, kulatý (v krabici ve škole)
lepidlo – tuhá tyčinka 1 ks
tekutý Herkules - 130 g s aplikátorem
voskovky
zapínací složka na cvoček A4 – karty s číslicemi 0 – 20, papírové peníze (ve škole)
plátěný ubrousek na svačinu
malý ručník (podle situace)
zástěrka do VV a PČ (staré větší triko, košile apod.)
1 box papírových kapesníků
50 ks euroobalů
Nemusí se pomůcky kupovat nové, mohou se používat dál z loňska.
Další pomůcky a sešity, které budou potřeba (do VV, papíry do kopírky, sešity apod.)
dokoupíme později z třídního fondu, domluvíme na první třídní schůzce v září.

Vše podepsané !!!

2. ročník - 2.B (TU Mgr. Valérie Schimanietzová)
aktovka + pytlík na přezůvky + plátěný ubrousek na svačinu
přezůvky - nejlépe s pevnou patou (nebarvící podrážka)
cvičební úbor + sportovní obuv ( dovnitř -nebarvící podrážka + na ven)
pouzdro
barvy temperové malé
paleta na temperové barvy
suché pastely malé
fixy barevné
pastelky (nejlépe STABILO)
pero Pilot
tužky č. 1, 2, 3 (nejlépe trojhranné)
guma
lepidlo (tyčinkové) - 2x
ořezávátko (nejlépe se zásobníkem a na 2 velikosti tužek)
karty s číslicemi 0 - 20 (děti dostaly ve škole)
trojúhelník s ryskou
rovné krátké pravítko do pouzdra, pravítko 30 cm
tabulka MAJA + fix - děti dostaly ve škole, fix nutný nový (nejlépe dva)
zapínací složka na cvoček A4 (děti dostaly v 1.třídě)
desky na sešity a učebnice, papírové hodiny (děti dostaly ve škole)
1 lenoch A4 - papírový (plastový nekupujte)
staré tričko či košile do Vv a Pč
1 box papírových kapesníků + 1 balík papírových utěrek
Poznámka:
Všechny pomůcky označte viditelnou jmenovkou (doporučuji podepsat centrofixem
nebo papírovými polepkami)
Vážení rodiče, ostatní výtvarné pomůcky - voskovky, nůžky, plastelínu .... mají děti ve
škole. Věci, které měly děti pod lavicemi, dostaly na prázdniny domů, v naší třídě
proběhnou úpravy. V září si je přinesou zpět (zapínací složka, tabulka MAJA + fixy)!
Kdo přišel později - dokoupí.
Během měsíce září se domluvíme na výběru peněz na třídní fond (nákup sešitů, PS,
Během měsíce září se domluvíme na výběru peněz na třídní fond (nákup sešitů, PS,
papírů + plavecký kurz).
Sešity koupím v průběhu září. Domluvíme se na první třídní schůzce.
Pracovní sešity na I. pololetí jsou již některými zaplaceny, děti je obdrží v září i s
učebnicemi. Ostatním, kteří nezaplatili včas, se doobjednají po zaplacení - 195,- Kč.
Učebnice, pracovní sešity a malé sešity je třeba obalit (obaly koupíte v září).
Prosím, aby měly děti VŠECHNY potřebné pomůcky v pořádku, podepsané, obalené
hned od září, aby nás nic nebrzdilo.
Děkuji za spolupráci!

3. ročník - 3.A (TU Mgr. Monika Kociánová)
aktovka + pytlík na přezůvky
pouzdro

přezůvky (s pevnou patou)

pravítko krátké do pouzdra

sportovní obuv se světlou podrážkou

pravítko dlouhé 30cm (průhledné, pevné)

(v 1. pololetí bude pravděpodovně v hodinách TV plavání)
2 boxy papírových kapesníků

trojúhelník s ryskou (průhledný, světlý, bez
obrázků)

cvičební úbor

Tabulka Maja + 2 fixy+ hadřík

zástěra do VV, PČ (staré triko či košile)
guma

nůžky

ořezávátko( nejlépe se zásobníkem a na dvě
velikosti tužek)

fólie A4 na psaní tužkou

tužky č. 1, 2, 3 - 2 ks
pero

obaly na sešity a učebnice

lepidlo v tyčince - tuhé, větší (Kores, Herkules)
fólie A5 na psaní tužkou
složka plastová se cvočkem (dokoupit, kdo nemá)

fixy 12 barev
Pomůcky do VV: zkontrolovámo ve škole, vše, co děti potřebují nové, mají napsáno v notýsku
(Žákovkém deníku).
Výkresy, barevné papíry, sešity, lenochy do sešitu budu nakupovat opět hromadně.
V září budu vybírat peníze na třídní fond 300,-, buďte na tuto platbu, prosím, připraveni.
Pracovní sešity jsou objednány, v září se bude ještě objednávat PS do HV a uhradí se již z TF.
Prosím, zkontrolujte dětem stávající pomůcky, co je funkční nechejte a dokupte jen to, co chybí.
Pastelky prosím doplnit - každou barvu prosím ve dvou odstínech - tmavou a světlou.
Pastelky firmy Stabilo je možné dokoupit i po jednom kusu.

3. ročník - 3.B (TU Mgr. Světlana Chodurová )
aktovka + pouzdro

lenoch A5, lenoch A4

přezůvky s pevnou patou, pytlík na přezůvky
pravítko dlouhé 30 cm ( průhledné, pevné )

výkresy A3 10 ks
výkresy A4 30 ks

trojúhelník s ryskou (průhledný, světlý, bez
obrázků)

složka barevných papírů (pestřejší barvy)
tabulka Mája + 2 fixy+ hadřík

pastelky

fólie A5 na psaní tužkou

pero
ořezavátko
guma

sportovní obuv se světlou podrážkou

tužky č. 1, 2, 3

(v 1. pololetí bude pravděpodovně v hodinách TV plavání)

triko, košile na Vv
plastelína

2 boxy papírových kapesníků

temperové barvy

1 papírové utěrky

cvičební úbor

vodové barvy
fixy
voskovky ( nejlépe KOH-I-NOOR)
tuš černá
štětec plochý,kulatý
kelímek s bezpečnostním víčkem
lepidlo tyčinkové (tuhé)
lihový fix černý, tenký a tlustý
nůžky
sešity: 10 ks 523, 1 ks 420, 1 ks 520, 1 ks notový sešit, 1 ks malý deníček (NENADEPISOVAT označíme si je ve škole)
Do AJ : 2 sešity 523, plastovou obálku s drukem A4
Prosím, zkontrolujte dětem pomůcky z tohoto školního roku. Nekupujte vše nové, stačí jen
doplnit chybějící. Vše řádně podepište. Pracovní sešity objednáváme hromadně přes školu s
množstevní slevou. Peníze na společné pomůcky budeme vybírat na začátku nového školního
roku. Koupíme z nich hromadně např. nové krabice na výtvarné potřeby (ať je máme všichni
stejné).

4. ročník - 4.A (TU Mgr. Silvie Pečinková )
aktovka
klasické pouzdro

1 ks trhací (poznámkový blok) A5

vhodné přezůvky

štětec kulatý - 2 různé velikosti (č.6 + č.8)

DENÍČEK na zapisování DÚ

2ks složka barevných papírů - NE TVRDÉ

2 ks PILOT nebo TORNÁDO (+ zmizík+prupiska)

1 ks lepidlo tuhé v tyčince větší KORES

fólie A4 1ks, A5 2 ks (na psaní tužkou)

voskovky KOH-I-NOOR - 12 barev

3 složky A4 na cvoček ( 2 pod lavici, 1 AJ)

vodové barvy velké černé KOH-I-NOOR

pravítko 15cm do pouzdra

temperové barvy KOH-I-NOOR

trojúhelník s ryskou

1 ks černou tuš

pravítko rovné dlouhé (30 cm)

2 krabice papírových kapesníčků

Centropen 2811F červený, zelený, černý

2 role kuchyňských utěrek

tužky č. 1 , č. 2 - 2 kusy, č. 3

staré triko či košile do VV

kružítko KOH-I-NOOR KOVOVÉ + náhradní tuhy

4 ks větších letáků

guma

8 ks sešitů 523

strouhátko

1ks sešit 520 + lenoch

lihový fix černý -hrubší hrot

1 ks sešit 420 + lenoch

lihový fix černý - tenčí hrot

1 ks sešit 525 nebo 545 (čtverečkovaný)

tabulka MAJA + fixy 2ks - černý + modrý

obaly na učebnice - až v září

10 ks špejle

obal A5 pevnější avšak průhledný na ŽD

sada pastelek (stačí 12 ks)

pevnější obaly na sešity

fixy 12 ks

pevnější obaly na PS

štětec plochý - 2 různé velikosti (č.8 + č.12)

nůžky + manikurní nůžky
DOBROVOLNÉ - anylinové barvy KOH-I-NOOR

DOBROVOLNÉ - gelová pera

cvičební úbor (tenisky se světlou podrážkou
nebo cvičky, tričko, kraťasy nebo tepláky či
legíny

Do AJ 2:sešity 523, slovníček / A5/,plast.obálku s drukem / A4/ 2. skupina - Z.Makešová
V září budu vybírat na třídní fond - na nákup výkresů do VV, PČ, papírů do kopírky. PŘI HROMADNÉ
OBJEDNÁVCE JE CENA PŘÍZNIVĚJŠÍ.
Sešity prosím nepodepisovat - uděláme společně ve škole - aby odpovídaly GDPR. Kdo předem
podepíše, jen nám tím přidělá práci. Děkuji.
PLAVÁNÍ - pro tuto třídu až ve 2. pololetí šk. roku
Vše neopotřebované z loňských let je možno použít, neutrácejte zbytečně za nové věci!!!
ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2022/23 proběhne 1. září 2022 v době od 8:00 - 8:45 ve třídě IV.A (2. patro VT)
Písemně mi prosím sdělte, kam Vaše dítě po skončení zahájení šk. roku v 8:45h půjde - zda samo domů
nebo si ho někdo vyzvedne na vrátnici či zda půjde do družiny.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

5. ročník - 5.A (TU Mgr. Jana Rosmarinová)

aktovka
pouzdro

paleta na barvy

3 složky A4 na cvoček ( 2 pod lavici, 1 AJ)

pravítko 15cm do pouzdra
trojúhelník s ryskou
pravítko rovné dlouhé (30 cm)

2ks složka barevných papírů
1 ks lepidlo tuhé v tyčince větší
voskovky KOH-I-NOOR
vodové barvy velké černé KOH-I-NOOR
temperové barvy KOH-I-NOOR
černou tuš
2 krabice papírových kapesníčků
2 role kuchyňských utěrek

plastelína

staré triko či košile do VV

tužky č. 1 , č. 2, č. 3

4 ks velkých letáků

kružítko KOH-I-NOOR + náhradní tuhy

nůžky

guma
ořezávátko na dvě velikosti tužek

fixy
cvičební úbor (tenisky se světlou podrážkou nebo
cvičky, tričko, kraťasy nebo tepláky či legíny

stojan na učebnice
Pilot + náhradní náplně
Centropen tenký červený
Centropeny barevné či gelová pera 3ks (nadpisy)

lihový fix černý se zkosenou hranou
lihový fix s tenkým hrotem - popisovač CD
přezůvky s pevnou patou a světlou podrážkou
fólie A4 1ks, A5 3 ks (na psaní tužkou)....podepsané

10 ks špejle

tabulka
Mája
+
10ks výkresů A3
fixy 2ks
20ks výkresů A4

štětec kulatý
štětec plochý
Do AJ 2. skupina - Z. Makešová: 2:sešity 523, slovníček / A5/-můžete pokračovat ve slovníčku ze 4. třídy,
plast.obálku s drukem / A4/
V září budu vybírat 250,- Kč na nákup malých sešitů, slovníčku do Aj, PS
do Hv, papírů do kopírky. Vše budu hromadně objednávat.
Sešity budou opět v papírových barevných rozlišovacích obalech podle předmětů. Sešity, ŽD,
Úkolníček budeme popisovat štítky, prosím, nepodepisovat, pouze v září obalit pevnějšími
průhlednými obaly. PS do AJ, ČJ jsou již připraveny na září ve škole.

