POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1.stupeň

Škola zajistí nákup pracovních sešitů k učebnicím v jednotlivých předmětech a nákup základních výtvarných
potřeb (tvrdé a barevné papíry). Děkujeme.

Seznam věcí do 2. třídy - Mgr. Eva Pekařová, Mgr. Radka Stodůlková
Do výuky:
-

pastelky (12 kusů), kvalitní
2 tužky č. 2,
guma,
nůžky se zakulacenou špicí,
pero (později)
složky na písmena,
složky na číslice NENÍ TŘEBA POŘIZOVAT
tvrdé složky (krabicové) na pracovní sešity jsou těžké, ZVAŽTE JEJICH POŘIZOVÁNÍ,
malé tvrdé složky na malé sešity ANO

Do výtvarné výchovy:
- temperové barvy (6 kusové),
- kelímek na vodu
- igelitový ubrus na lavici
- hadr na utření lavice a vysušení štětce
- krabici na uložení výtvarných potřeb ve skříňce
Tyto pomůcky budeme mít uloženy ve třídě.
Do každé hodiny VV bude vhodné si přinést staré triko, aby si děti neušpinily oblečení.

Do tělesné výchovy:
-

cvičky, triko, kraťasy, tepláková souprava
vše uložit do igelitové tašky, kterou budeme ve skříňce
pokud budeme chodit cvičit ven, musí mít botasky. Mohou v nich přijít rovnou z domu, zajdeme pro ně do
šatny.

Dále si každý přinese:
-

ručník s poutkem,
přezůvky s pevnou patou,

Doma postupně obalit a podepsat všechny sešity, učebnice, deníček, zápisníček. (obaly zakupte až v září
podle učebnic, jejich rozměry jsou často nestandardní, nedoporučuji koupit sadu obalů pro 1.roč.-často
nevyhovuje)

PROSÍME, ABY BYLY VŠECHNY POMŮCKY PODEPSANÉ ALESPOŇ MONOGRAMEM!
Děkujeme.

Seznam věcí do 2. třídy - Mgr. Ludmila Němcová, Mgr. Lucia Čapková
Český jazyk
-

Pero + náhradní bombičky/náplně
Obyčejná tužka číslo 2
Pastelky
Ořezávátko
Guma
Písmena abecedy z 1. třídy

Matematika
-

Obyčejná tužka číslo 2
Trojúhelník s ryskou
Číslice a porovnávací znaménka z 1. třídy
Dětské peníze z 1. třídy

Tělesná výchova
-

Tričko s krátkým rukávem
Kraťasy/legíny/tepláky
Sportovní obuv se světlou podrážkou
Švihadlo
Gumička na sepnutí dlouhých vlasů

Výtvarná a pracovní výchova
-

Kufřík/krabice na výtvarné potřeby
Vodové barvy
Temperové barvy základní
Štětec široký 2x (silný a slabý)
Štětec plochý
Paleta na rozmíchávání barev
Kelímek na vodu
Ubrus na lavici
Hadřík na osušení štětců
Modelína
Voskovky
Pevné lepidlo v tyčince
Nůžky s kulatou špičkou

Ostatní
-

Přezůvky
Krabice s kapesníky
Ručník
Obaly na sešity velikosti A5 7 kusů

Škola zakoupí hromadně: Linkované, pracovní sešity, deníček na domácí úkoly, barevné papíry, výkresy, složky na
pracovní listy.

Seznam věcí do 3. třídy – Mgr. Vladimíra Mičulková, Mgr. Jana Žilková
Český jazyk
-

Pero + náhradní bombičky/náplně
Obyčejná tužka číslo 2
Pastelky
Ořezávátko
Guma

Matematika
-

Obyčejná tužka číslo 2 a 3
Trojúhelník s ryskou
Kružítko

Tělesná výchova
-

Tričko s krátkým rukávem
Kraťasy/legíny/tepláky
Sportovní obuv se světlou podrážkou
Švihadlo
Gumička na sepnutí dlouhých vlasů

Výtvarná a pracovní výchova
-

Kufřík/krabice na výtvarné potřeby
Vodové barvy
Temperové barvy základní
Štětec široký 2x (silný a slabý)
Štětec plochý
Paleta na rozmíchávání barev
Kelímek na vodu
Ubrus na lavici
Hadřík na osušení štětců
Voskovky
Pevné lepidlo v tyčince
Nůžky s kulatou špičkou

Ostatní
-

Přezůvky
Krabice s kapesníky
Ručník
Obaly na sešity velikosti A5 7 kusů
Obaly na sešity velikosti A4 2 kusy

Škola zakoupí hromadně: Linkované, pracovní sešity, barevné papíry, výkresy.

Seznam věcí do 5. třídy – Mgr. Michaela Dolanská, Mgr. Michal Cholek
Český jazyk
-

Pero + náhradní pero (ne propiska)
Obyčejná tužka číslo 2
Pastelky
Ořezávátko
Guma

Matematika
-

Obyčejná tužka číslo 2 a 3
Trojúhelník s ryskou, 30 cm pravítko
Kružítko

Tělesná výchova
-

Tričko s krátkým rukávem
Kraťasy/legíny/tepláky
Sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny
Švihadlo
Gumička na sepnutí dlouhých vlasů

Výtvarná a pracovní výchova
-

Kufřík/krabice na výtvarné potřeby
Vodové barvy
Temperové barvy základní
Štětec široký 2x (silný a slabý)
Štětec plochý
Paleta/misečky na rozmíchávání barev
Kelímek na vodu
Ubrus na lavici
Hadřík na utření lavice
Voskovky
Pevné lepidlo v tyčince
Nůžky
Pastely

Ostatní
-

Přezůvky
Krabice s kapesníky
Ručník

