Sešity a pomůcky pro

2. roč.

!!??Sadu sešitů si koupím sám nebo chci objednat ve škole ??!!
 Sešit č. 512 2x
 Sešit č. 523 4x

 Notýsek č. 624 1x
 Popis.fólie A5 1x

POMŮCKY K VÝUCE
Pomůcky do penálu
- tužky 2x č.1,2,3
- 2 pera; zmizík
- pastelky (12 barev)
- fixy (min.6 barev)
- krátké (15cm) pravítko
- rtěnkové lepidlo
- ořezávátko, guma
- nůžky (označené)

TV do tělocvičny
- tričko, kraťasy, cvičky (sálovky)
TV ven
- tepláky, mikina, sportov.obuv
Osobní hygiena
- 2 balení (10ks) kapesníčků nebo boxík
- respirátor nebo roušku

Sešity a pomůcky pro

VV, PČ (ve škole mají školní box)
- vodové barvy (min12 barev)
- temperové barvy (min10 barev),
- tuš, voskovky (Koh-i-noor),
- modelína
- černý fix
- hadr; kelímek na vodu; paleta
- štětce ploché č. 12, 8, 6
- štětce kulaté č. 6, 4, 2
- lepidlo Herkules 130 g
- rtěnkové lepidlo větší!!!!
- barevné papíry (16 listů)
- nůžky (označené)!!!!!!!!
- zástěra (tričko)

3. roč.

!!??Sadu sešitů si koupím sám nebo chci objednat ve škole??!!
 Sešit č. 523 8x

 Notýsek č. 624 1x

 Popis.fólie A5 1x

POMŮCKY K VÝUCE
Pomůcky do penálu
- tužky 2x č.1,2,3
- 2 pera; zmizík
- pastelky (12 barev)
- fixy (min.6 barev)
- krátké (15cm) pravítko
- rtěnkové lepidlo
- ořezávátko, guma
- nůžky (označené)

TV do tělocvičny
- tričko, kraťasy, cvičky (sálovky)
TV ven
- tepláky, mikina, sportov.obuv
Osobní hygiena
- 2 balení (10ks) kapesníčků nebo boxík
- respirátor nebo roušku dle opatření

VV, PČ (ve škole mají školní box)
- vodové barvy (min12 barev)
- temperové barvy (min10 barev),
- tuš, voskovky (Koh-i-noor),
- modelína
- černý fix
- hadr; kelímek na vodu; paleta
- štětce ploché č. 12, 8, 6
- štětce kulaté č. 6, 4, 2
- lepidlo Herkules 130 g
- rtěnkové lepidlo větší!!!!
- barevné papíry (16 listů)
- nůžky (označené)!!!!!!!!
- zástěra (tričko)
- nůžky (označené)!!!!!!!!

Sešity a pomůcky pro

4. a 5. roč.

!!??Sadu sešitů si koupím sám nebo chci objednat ve škole??!!
 Sešit č. 523
 Sešit č. 524
 Sešit č. 544

7x
2x
3x

 Sešit č. 440
 Sešit č. 444
 Slovníček A5

1x
2x
1x

 Notový sešit
1x
 Úkolníček
1x
 Popis.fólie A4 1x, A5 2x

POMŮCKY K VÝUCE
Pomůcky do penálu
- tužky 2x č.1,2,3
- 2 pera; zmizík
- pastelky (12 barev)
- fixy (min.6 barev)
- krátké (15cm) pravítko
- rtěnkové lepidlo
- ořezávátko, guma
- nůžky (označené)

na Geometrii
- 2 pravítka: trojúhelník s ryskou,
dlouhé 30 cm;
- kružítko
- podložka na psaní (lenoch)
TV do tělocvičny
- tričko, kraťas, cvičky (sálovky)
TV ven
- tepláky, mikina, sportov.obuv
Osobní hygiena
- 2 balení (10ks) kapesníčků nebo boxík
- respirátor nebo roušku dle opatření
- vodové barvy (min12 barev)

VV, PČ (ve škole mají školní box)
- temperové barvy (min10 barev),
- tuš, voskovky (Koh-i-noor),
- modelína
- černý fix
- hadr; kelímek na vodu; paleta
- štětce ploché č. 12, 8, 6
- štětce kulaté č. 6, 4, 2
- lepidlo Herkules 130 g
- rtěnkové lepidlo větší!!!!
- barevné papíry (16 listů)
- nůžky (označené)!!!!!!!!
- zástěra (tričko)
- nůžky (označené)!!!!!!!!

Sešity je možno si objednat přes školu buď e-mailem nebo
SMS nejpozději do čtvrtka 25.8.2022.
Pomůcky k výuce jsou všechny nutné pro zdárný průběh
vyučování. Nejlépe je označte značkou, kterou si žák pozná.

