UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Školní rok 2016/17 začíná ve čtvrtek 1. září. Vyučování
začíná v 7,50 h. Každý žák si nezapomene papuče a deníček
na poznámky. Učebnice dostanou v pátek.
Obědy si přihlaste u firmy Scolarest.
Co budou žáci potřebovat?

1. ročník:
Vybavené pouzdro (kvalitní pastelky, tužky č. 2 a 3, ořezávátko,
guma, kvalitní nůžky), do Tv pytlík na cvičební úbor (tričko,
tepláky, tenisky), do Vv menší kufřík, popř. krabice od bot
(ubrus na lavici, sklenička na vodu – plast. kelímek, štětec kulatý
č. 6, plochý č. 12, tuš). Ostatní – přezůvky, průhledné obaly na
sešity, podložka na skládání písmenek a slabik, pevná průhledná
složka A4, látkový ubrousek na lavici (na svačinku), karabinku na
klíč od šatní skříňky, vše podepište.
Vše ostatní děti dostanou ve škole: pracovní sešity, číslice a
tečky, slabikář, abecedu, malé lepidlo, plastelínu, pero Tornádo,
složku na písmenka a číslice …

2. ročník:
Nutné dokoupit: temperové barvy, lepidla, nové obaly na sešity
A5, papírové kapesníčky, tužky č. 3 (min. 3 kusy), pastelky.
Ostatní pomůcky – sešity (sešity 512, 513, 510, 5110), výkresy,
barev. papíry, pravítka zakoupí TU z tříd. fondu, všechny ostatní
pomůcky si schovali z 1. třídy.

3. ročník:
12 ks sešity 523 + průhledné obaly, sešit 520 do geometrie,
notový sešit, sešit 5110 (čtverečkovaný), výkresy 20 ks A4
+
20 ks A3, barevné papíry.
Dále: plastelína, vodové a temperové barvy, štětec kulatý a
plochý, podložka na modelování, ubrus na lavici, sklenička na
vodu, kvalitní nůžky, tuhé lepidlo (vše do kufříku), podtržítko do
pouzdra, pravítko dlouhé (= 30 cm), trojúhelník s ryskou, pevná
složka A4.
Na počátku 3. třídy budou hradit písanky, prac. sešity do M a do
Aj (cca 400,- Kč)

4. ročník:
Sešity:
523
13 ks
5110
1 ks
520 1 ks
Notový sešit
(pokud máte zásoby z minulých let, použijte jiné sešity)
Výkresy: A4
20 ks, A3 20 ks
vodové barvy, temperky, štětce, kalíšky na vodu, tuš, ubrus na
lavici
Tv: obuv do tělocvičny (nečernící), obuv venkovní, cvičební úbor
Pč: nůžky, lepidlo (které lepí), plastelína + podložka na lavici,
špejle, šitíčko, barevné papíry
kancelářské papíry do kopírky (1 balík dobrovolně)
Obaly na sešity a učebnice + na ŽK, vybavené pouzdro, folie A4
(popř. A5), podtržítko do pouzdra, pravítko dlouhé (= 30 cm),
trojúhelník s ryskou, funkční kružítko, tužka č. 2 (HB na
kreslení) a 3 (na rýsování)

5.A:
Sešity:
524 nakoupím z peněz za sběr
440 velký nelinkovaný (může být z loňska do geometrie)
5110 malý čtverečkovaný (může být z loňska)
Notový sešit koupit nový
Výkresy: pouze A3 – 10 ks
Ostatní pomůcky: kancelářské papíry do kopírky (1 balík
dobrovolně), 2x sada barevných papírů, ostré kvalitní nůžky,
lepidlo tuhé, černá tuš, špejle, vodové a temperové barvy, suché
pastely, nádobka na vodu, štětce různé velikosti (ploché i
kulaté), voskovky, ubrus na lavici, centropen 0,5 – popisovač,
pravítko s ryskou, pravítko 30 cm, podtrhávací pravítko do
pouzdra, kružítko, tužka č. 3, obaly na sešity a učebnice, místo
fixů raději gelovky (ne červené).
Voskovky, tuš, pastely i barvy lze použít z loňska, stačí dokoupit
samostatně jen některé temperky (hl. bílou a žlutou)
V průběhu září budeme vybírat peníze na pracovní sešity do M,
ČJ a AJ(cca 400,- Kč)

5. B:
10 sešitů 523
2 sešity 444 (Př, Vl, )
1 sešit 424
1 sešit 420 (Geo)
do Aj si určí vyučující sám
fólie/průsvitka/A4
sešit do HV (stačí i loňský)
pracovní kufřík, krabici
kreslící složku na výkresy (velká s látkovými klopami uvnitř –
můžete použít z loňska)
ubrus, vodové barvy, temperové barvy - základní řada
štětce kulaté, ploché, tuš, sklenici od přesnídávky místo kelímku
k vodovkám, tenký fix černý Centropen 0,5 nebo 0,3, voskovky,
sada barevných papírů
výkresy A4

20ks,

A3

20 ks

kvalitní nůžky, kružítko, pravítka (z toho 1 s ryskou)
lepidlo - nejlépe tuhé, tužku na rýsování č. 3, tužku č. 2 nebo č.
1 do VV
Do TV: cvičební úbor, tenisky s nebarvící podrážkou (ne černou)
Pomůcky prosím podepište či jinak označte
V průběhu září budeme vybírat peníze na pracovní sešity do M,
ČJ a AJ(cca 400,- Kč)

6. ročník:
Sešity:
440
1 ks
544
5 ks
520
3 ks
564
2 ks
524
4 ks
540
4 ks
Notový sešit
Velký linkovaný sešit
pravítko s ryskou, pravítko 30 cm, plast. úhloměr, kružítko,
tužka č. 3 (nebo pentilka), kalkulačka (nepoužíváme k výpočtům
mobilní telefon)
Tv: cvičební úbor (do tělocvičny i ven), sportovní obuv (do haly
podrážku, která nebarví, ven tenisky, kopačky apod.)
Vv: vodové barvy, temperové barvy, lepidla, štětce (ploché i
kulaté, tužka č. 1, popisovač černý, tuš, voskovky, sada
barevných papírů, náčrtníkové papíry, lepidlo Herkules, nůžky na
papír, ubrus na lavici, obaly na učebnice a sešity
Výkresy: A4
20 ks, A3
10 ks

7. ročník:
Sešity:
440
1 ks
544
6 ks
520
3 ks
560
1 ks
524
4 ks
540
4 ks
Notový sešit (může být z loňska)
Velký linkovaný sešit
pravítko s ryskou, pravítko 30 cm, plast. úhloměr, kružítko,
tužka č. 3 (nebo pentilka), kalkulačka (nepoužíváme k výpočtům
mobilní telefon)
Tv: cvičební úbor (do tělocvičny i ven), sportovní obuv (do haly
podrážku, která nebarví, ven tenisky, kopačky apod.)
Vv: vodové barvy, temperové barvy, lepidla, štětce (ploché i
kulaté, tužka č. 1, popisovač černý, tuš, voskovky, sada
barevných papírů, náčrtníkové papíry, lepidlo Herkules, nůžky na
papír, ubrus na lavici, obaly na učebnice a sešity
Výkresy: A4
20 ks, A3
10 ks

8. ročník:
Sešity:
440
1 ks
544
6 ks
520
4 ks
524
2 ks
540
5 ks
Notový sešit (může být z loňska)
Velký linkovaný sešit
pravítko s ryskou, pravítko 30 cm, plast. úhloměr, kružítko,
tužka č. 3 (nebo pentilka), kalkulačka (nepoužíváme k výpočtům
mobilní telefon)
Tv: cvičební úbor (do tělocvičny i ven), sportovní obuv (do haly
podrážku, která nebarví, ven tenisky, kopačky apod.)
Vv: vodové barvy, temperové barvy, lepidla, štětce (ploché i
kulaté, tužka č. 1, popisovač černý, tuš, voskovky, sada
barevných papírů, náčrtníkové papíry, lepidlo Herkules, nůžky na
papír, ubrus na lavici, obaly na učebnice a sešity
Výkresy: A4
20 ks, A3
10 ks

9. ročník:
temperové barvy, lepidla, nové obaly na sešity A5, papírové
Sešity:
440
1 ks
544
5 ks
520
3 ks
524
2 ks
540
5 ks
Notový sešit (může být z loňska)
Velký linkovaný sešit
pravítko s ryskou, pravítko 30 cm, plast. úhloměr, kružítko,
tužka č. 3 (nebo pentilka), kalkulačka (nepoužíváme k výpočtům
mobilní telefon)
Tv: cvičební úbor (do tělocvičny i ven), sportovní obuv (do haly
podrážku, která nebarví, ven tenisky, kopačky apod.)
Vv: vodové barvy, temperové barvy, lepidla, štětce (ploché i
kulaté, tužka č. 1, popisovač černý, tuš, voskovky, sada
barevných papírů, náčrtníkové papíry, lepidlo Herkules, nůžky na
papír, ubrus na lavici, obaly na učebnice a sešity
Výkresy: A4
20 ks, A3
10 ks

