POTŘEBY PRO ŽÁKY 1. TŘÍD 2017/18
Box (Pč +VV)
voskovky
plastelína
lepidlo – Herkules + v tubě
tuš + 6 špejlí
nůžky
tempery (paleta ne)
ubrus na lavici
štětce (č.8,10 kulatý a č.4,12 plochý)
ochranné oblečení (stará košile)
vodové barvy
hadřík
kelímek na vodu
Pouzdro
pastelky
guma
tužka č.2 (2-3 ořezané)
malé pravítko
ořezávátko
Tornádo- zatím nekupovat
TV- pytlík
sportovní obuv (bílá podrážky) - Jarmilky
na hřiště tepláková souprava + sportovní boty
triko
děvčata gumičku na vlasy
kraťasy
švihadlo + malý míček (tenisák)
Plavání
plavky (přiléhavé, jednodílné)
ručník (brýle žabky)
plavecká čepice
mýdlo
Hygienické potřeby
mýdlo tekuté
kapesníky- krabice
toaletní papír
V září peníze na papírové ručníky
Pomůcky do VV+Pč
Karton kreslící A3/220g 40ks
Karton kreslící A4/220g 40ks
Barevné papíry 2x, 20listů

Další pomůcky
Aktovka
Obal na písmena
Papuče na přezutí (podepsat)
Obal na číslice
Šňůrka na čip
Desky na sešity a PS
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Český jazyk č. 512 ................ 5 ks
Matematika č. 513 .............. 2 ks
Čtverečkovaný sešit 5110 .......... 1 ks
Sešit nelinkovaný č. 540………..1ks
Deníček - silný .................. 1ks
Náčrtník - žlutý A4 .............. 1ks (20 listů)
Tvrdý papír A3………………40 ks
Tvrdý papír A4……………....40 ks
Pravítko (nejméně 15 cm)
VV - temperové barvy, vodové barvy, kelímek, hadřík, voskovky, pastelky, tuš, lepidlo,
plochý štětec č. 12, kulatý štětec č. 8, plastelína, nůžky, pracovní halena, igelit na lavici
PČ - lepidlo ve válečku (výborná je značka Kores), sada barevných papírů, černý fix tenký
Věci prosím podepsat a opět uložit do plastového boxu.
TV - cvičební úbor (tričko, kraťasy, tenisky se světlou podrážkou do tělocvičny, botasky na ven,
švihadlo)
Plavání – plavky (ne Bermudy), koupací čepice, mýdlo, ručník, pantofle, hřebínek /fén/
Škola zajistí nákup těchto sešit ů (ceny jsou orientační):
Pracovní sešity M 156,- Kč
Pracovní sešit Prv 79,- Kč
Pracovní sešit AJ 234,- Kč
Notýsek pro 2.roč. 12,- Kč
Psaní I. a II. díl 30.- Kč
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Český jazyk č.512……5 ks
Matematika č.513………5
č.520………1
Prvouka č.440………2
Náčrtníky: A4……… 20
Výkresy A4 ……………10
Výkresy A3 …………..10
Lenoch A5,A4
Trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko
Dvojitá fólie - A5, A4
Temperové barvy, vodové barvy, pastelky, voskovky, štětec - kulatý, plochý; kelímky, černá tuš
Deníček silný
Sada barevných nelepících papírů
Lepidlo, nůžky, plastelína, tužky č.1, 2 a 3
Cvičební úbor, cvičky.
Pracovní oblečení do Pv a Vv
Plavání – plavky (ne bermudy), koupací čepice, mýdlo, ručník, hřebínek /fén/.
Potřeby do nepovinných předmětů si dohodnou vyučující se žáky v září.
Škola zajistí nákup těchto sešitů:
Psaní a mluv. cv. 30,-Kč
Žákovská knížka 12,-Kč
Prvouka/PS/ 65,-Kč
Anglický jazyk/PS/ 200,-Kč
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SEŠITY: pro začátek:
- (ČJ, AJ, MA), min. 7 krát 544 - další si postupně můžete dokoupit, na celý rok by mělo postačit asi
3násobné množství.
- dále 2krát č. 523 a 524
- 1krát č. 440 (G)
- 2 krát č. 444 – ( VLv + vPŘ ) – opravdu linkované
- deníček na vzkazy a DÚ
MA: kružítko (nejlépe 2krát – doma a v krabici ve škole + náhradní tuhy), také nejlépe 2krát pravítko+
trojúhelník s ryskou – v zájmu dítěte s RYSKOU PO CELÉ DÉLCE - (při přenášení v tašce se pravítka
ráda lámou – druhá sada bude v boxíku ve škole), alespoň 2 tužky na rýsování – č.2 anebo „pentelky“
HV: notový sešit
Vv a Pč:
( některé věci objednáme hromadně za výhodnější ceny: tempery 6+1, výkresy malé i velké á 400ks,
barevné papíry 20 listů, lepidlo Kores v tyčince, Herkules ve větších baleních – 10ks pro třídu,
euroobaly 200ks = cca 190 Kč na žáka )
Dále: podložka na lavici (igelitový ubrus apod. – ne noviny!!!), vodové barvy, tuš, kelímek na vodu,
paleta na míchání barev, štětce
– alespoň 2 ploché a 2 kulaté – různé velikosti, velmi
tenký štětec na detaily, redispero, pastelky, voskovky, plastelína, nůžky, měkká tužka (č. 1) = dá se
prstem rozmazávat, hadřík, staré triko či jiné převlečení chránící proti poškození oděvu barvami.
TV: bavlněné tričko s krátkým rukávem, kraťasy (kvůli bezpečnosti NE bermudy), tepláky či elasťáky,
tenisky s bílou podrážkou do tělocvičny, obuv na hřiště – dle sezónních potřeb
PL : plavky, pro chlapce NE bermudy - kvůli bezpečnosti a hygieně, pro dívky raději jednodílné,
plavecká čepice, mýdlo, ručník, (hřeben, fén)
Další: ořezávátko, univerzální tužky, tzv. zvýrazňovače textu, ostatní drobnosti dle dohody s TU
ŠKOLA ZAJISTÍ TYTO MATERIÁLY
– PŘEDPOKLÁDANÁ CENA (každý rok se mírně mění): některé potřeby do Vv – viz výše, AJ PR.
SEŠ. – cca 250 Kč, PR. SEŠIT VL + PŘ – cca 110, ŽK – cca 20 Kč
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Český jazyk 544 4x (koupit do zásoby)
Angličtina 544 2x (koupit do zásoby)
Deníček 1x (úkolníček)
Matematika:
544 3x (koupit do zásoby)
440 1x + lenoch
2x trojúhelník s ryskou, pravítko, 2x kružítko, tužky č. 1, 2, 3
Fólie A4, A5
Vlastivěda 444 1x
Přírodověda 444 1x
Výtvarná výchova:
Boxy z loňska, barevné papíry, tuš, redispero, násadka, plastelína, tempery, vodové barvy, štětce (2
kulaté, 2 ploché – různé velikosti), kelímek a paleta na míchání barev, voskovky, pastelky, nůžky,
lepidlo Kores, podložka (ubrus), staré triko, hadřík
Tvrdé výkresy A3 20ks, A4 20ks
2x portfolio (tenká složka na euroobaly, ne velký šanon) + 20 euroobalů
Hudební výchova – notový sešit
Tělesná výchova:
Tričko s krátkým rukávem, kraťasy (ne bermudy), tenisky do tělocvičny, tepláky, mikina, tenisky na
hřiště
Plavání:
Plavky (ne bermudy, dívky raději jednodílné), plavecká čepice, mýdlo, ručník, (fén)
Na přezutí do školy – lehká obuv (ne černá podrážka, ne kotníkové tenisky)
Škola zajistí nákup těchto sešitů:
Pracovní sešit AJ 239 Kč (předpokládaná cena z loňska)
České dějiny 46 Kč (předpokládaná cena z loňska)
Sada materiálů Vl 50 Kč
Sada materiálů Př 50 Kč

