9. třída
SEŠITY:
Čj – 5x 544 s okraji (nenadepisovat), Voz 1x544 s okraji (nenadepisovat), Pč 1x444, KAj 1x544,
Fy 1x464, Hv notový sešit + 1x544, Nj 2x524, D 1x564 školní, 1x 524 testový, Př 1x440, Šp 1x544
Aj 9.A 2x 424
Aj 9.B 1x644 testový, 1x544 školní
Ch 9.A 1x 445
Ch 9.B 1x464 + PSP z min. roku
Z 9.A 1x440
Z 9.B 1x 444
M 9.A 1x440, 1x 520
M 9.B –1x 440 nebo 460, 2x 520 +lenoch
• zelený Centropen, malá kalkulačka, pravítko 30 cm, malé pravítko na podtrhávání, trojúhelník
s ryskou, úhloměr, měkká pryž, tužky č.2 a 3, barevné pastelky (ne fixy a červ. propiska),
lepidlo, nůžky
• Vv – barevné papíry, vodové barvy, temperové barvy, lepidlo v tyčince i Herkules, nůžky,
kelímek na vodu, ubrus, zástěra (staré triko), štětce 3x kulaté různé šířky a 3x ploché různé
šířky, voskovky, tužka měkká-č.1 aspoň 2x, černý fix tenký a tlustý. Případně suché pastely a
černé tuše.
• Tv – cvičební úbor na ven i do tělocvičny, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka) a
sportovní obuv na venkovní hřiště
8.třída
SEŠITY:
Voz 2x544 s okraji (nenadepisovat), Pč 1x 444, KAj 1x544, Fy 1x 464, Ch 1x 464 + PSP A4 pevný,
M 1x440/460, 2x520 + lenoch, Z 1x 444, Hv notový sešit + 1x 544, Nj 2x524,
D 1x564 školní, 1x 524 testový, Šp 1x 544
Čj 8.A 1x424, 1x564, 2x524, 2x544
Čj 8.B 1x 464, 2x544, 2x524
Aj 8.A 1.sk – 1x 644 testový, 1x 544 školní
Aj 8.A 2.sk – 2x424
Aj 8.B 1.sk – 1x 644 testový, 1x 544 školní
Aj 8.B 2.sk – 2x424
Př 8.A 1x544
Př 8.B 1x 440
• zelený + černý Centropen (0,3/0,5), malá kalkulačka, pravítko 30 cm, malé pravítko na
podtrhávání, trojúhelník s ryskou, úhloměr, měkká pryž, tužky č.2 a 3, barevné pastelky (ne
fixy a červ. propiska), lepidlo, nůžky
• Vv – barevné papíry, vodové barvy, temperové barvy, lepidlo v tyčince i Herkules, nůžky,
kelímek na vodu, ubrus, zástěra (staré triko), štětce 3x kulaté různé šířky a 3x ploché různé
šířky, voskovky, tužka měkká-č.1 aspoň 2x, černý fix tenký a tlustý. Případně suché pastely a
černé tuše.
• Tv – cvičební úbor na ven i do tělocvičny, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka) a
sportovní obuv na venkovní hřiště

7.třída
SEŠITY:
Voz 2x544 s okraji (nenadepisovat), Pč 1x444, ochranný pracovní oděv, Př 1x544,
Hv 1x notový sešit + 1x 544, Nj 2x524 + cca 170 Kč na NJ PS Prima A1, KAj 1x 424, Šp 1x 544,
M 1x 440, 1x 520
Čj 7.A 1x564, 3x524
Čj 7.B 1x 444, 1x424, 2x 544, 1x524
Aj 7.A 1x644 testový, 1x 544 školní
Aj 7.B 1x 544
D 7.A 1x 564 školní, 1x524 testový
D 7.B 1x444
Fy 7.A 1x 540
Fy 7.B 1x464
Z 7.A 1x440
Z 7.B 1x444
•
•

•

zelený Centropen, malá kalkulačka
Vv – barevné papíry, vodové barvy, temperové barvy, lepidlo v tyčince i Herkules, nůžky,
kelímek na vodu, ubrus, zástěra (staré triko), štětce 3x kulaté různé šířky a 3x ploché různé
šířky, voskovky, tužka měkká-č.1 aspoň 2x, černý fix tenký a tlustý. Případně suché pastely a
černé tuše.
Tv – cvičební úbor na ven i do tělocvičny, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka) a
sportovní obuv na venkovní hřiště

6. třída
SEŠITY:
Voz 2x544 s okraji (nenadepisovat), Čj 1x564, 3x524, Fy 1x 464, M 1x 440/460, 2x 520 + lenoch,
Z 1x 444, Př 1x 544, D 1x 564 školní, 1x 524 testový, Hv notový sešit + 1x544, Pč 1x 520
Aj 1.sk – 1x 644 testový, 1x544 školní
Aj 2.sk – 1x 544, sešit na slovníček (524), malý Aj/Čj slovník)
Aj 3.sk – 1x544
•
•

•

zelený Centropen, malá kalkulačka, pravítko 30 cm, malé pravítko na podtrhávání, trojúhelník
s ryskou, úhloměr, měkká pryž, tužky č.2 a 3, barevné pastelky (ne fixy a červ. propiska),
lepidlo, nůžky
Vv – barevné papíry, vodové barvy, temperové barvy, lepidlo v tyčince i Herkules, nůžky,
kelímek na vodu, ubrus, zástěra (staré triko), štětce 3x kulaté různé šířky a 3x ploché různé
šířky, voskovky, tužka měkká-č.1 aspoň 2x, černý fix tenký a tlustý. Případně suché pastely a
černé tuše.
Tv – cvičební úbor na ven i do tělocvičny, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka) a
sportovní obuv na venkovní hřiště

5. třída
SEŠITY:
M 1x 544 školní, 1x524 domácí, 1x 420 + lenoch geometrie, 1x trhací blok A5 tlustý kroužkový,
Hv 1x notový sešit + 1x 544,
Př 5.A 1x544 + jakýkoliv další
Př 5.B 1x 444
Př 5.C 2x 520 + lenoch
Aj 5.A 2x424
Aj 5.B 1x 544
Aj 5.C 1x 544
Vl 5.A 2x520 + lenoch
Vl 5.B 1x 444
Vl 5.C 2x520 + lenoch
Čj 5.A 1x 424 školní, 1x 544/564 diktáty, 1x540 domácí
Čj 5.B 1x 564, 2x 544, 2x 524
Čj 5.C 1x 424 školní, 1x 544/564 diktáty, 1x540 domácí
•

•

Vv – barevné papíry, vodové barvy, temperové barvy, lepidlo v tyčince i Herkules, nůžky,
kelímek na vodu, ubrus, zástěra (staré triko), štětce 3x kulaté různé šířky a 3x ploché různé
šířky, voskovky, tužka měkká-č.1 aspoň 2x, černý Centropen tenký 2846 i silnější 8550.
Případně suché pastely a černé tuše, 10x výkres A3, 20x výkres A4, pastelky (nejlépe
Progresso), fixy, paleta na míchání barev, hadřík, houbička
Tv – cvičební úbor na ven i do tělocvičny, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka)
a sportovní obuv na venkovní hřiště

4. třída
SEŠITY:
5x 523, 3x 524, 1x 544, 1x 510, 1x 520, 1x 420, 1x notový sešit + 1x 544, 1x úkolníček, lenoch A4, A5,
Aj 1. sk. 1x 544
Aj 2. sk. 2x 424
•
•
•
•
•

Tv – cvičební úbor na ven i do tělocvičny, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka)
a sportovní obuv na venkovní hřiště
stíratelná tabulka + fix, tužka č. 1,2, 3 nebo Pentelka, kružítko, pravítko s ryskou, dlouhé
pravítko
Pč – kufr, nůžky, lepidlo (Herkules, rtěnkové), igelit na lavici, barevné papíry
Vv – vodové a temperové barvy, voskovky, tuš, plastový kelímek na vodu, štětce –
kulatý, plochý, pracovní košile (doplnit z minula)
plátěný pytlík na přezuvky do šatny, přezuvky

3. třída
SEŠITY:
5x 523, 2x 524, 1x 520, 1x 510, 2x lenoch, Aj 1x 523, deníček nebo sešit na poznámky/zapsání DÚ,
• trojúhelník s ryskou, kružítko, tužky č. 1,2,3, pero, tornádo, pastelky, voskovky, plastelína,
nůžky, lepidlo, barevné papíry, vodové a temperové barvy, tabulka, stíratelný fix, igelit na ½
lavice, krabice do výtvarné výchovy,
• papírové kapesníčky v krabičce, pokojová květina na okno
• Tv – cvičební úbor na ven i do tělocvičny, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka)
a sportovní obuv na venkovní hřiště

2. třída
SEŠITY:
3x 512, 2x 523, 1x 520 + lenoch, 1x 5110, deníček nebo sešit na vzkazy/zapsání DÚ
• trojúhelník s ryskou, tužky č. 1,2,3, tornádo nebo pero, pastelky, voskovky, plastelína, nůžky,
lepidlo, barevné papíry, vodové a temperové barvy, tabulka, stíratelný fix 2x, igelit na ½
lavice, krabice do výtvarné výchovy
• papírové kapesníčky v krabičce, pokojová květina – podepsaná
• Tv – cvičební úbor na ven i do tělocvičny, sálová obuv do tělocvičny (světlá podrážka)
a sportovní obuv na venkovní hřiště

1. třída
Rodiče prvňáčků již dostali seznam na informativní schůzce
POUZDRO
2x tužka č.2, 1x tužka č.1 (PERO ZATÍM NEKUPOVAT), 1x červenomodrá tužka (doporučuji tu silnější:
méně se láme), pastelky 12 barev s měkkou tuhou (doporučuji trojhranné např. KOH – I – NOOR),
ořezávátko se zásobníčkem (na silné i tenčí tužky), guma
DO TŘÍDY
Přezůvky s pevnou patou a světlou podrážkou, textilní ubrousek na svačinu, podložka na židličku
(rozměry cca 30x35 cm) – prosím nekupovat vysoké polstry, balení papírových kapesníků (v krabičce
nebo 10x10 balíčků), pokojovou květinu – podepsat, tvrdý šanon s kruhovou sponou (obyčejný),
balení euro fólií, 5 ks odkládací mapa 235 papírová – různé barvy, malý košíček nebo box IKEA pod
lavici, kapsář na pomůcky rozměry cca 40 x 30 cm
POMŮCKY DO TV
Plátěný pytlík (z důvodu hygieny) na cvičební úbor, cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláková souprava,
cvičky nebo tenisky, náhradní ponožky)
POMŮCKY DO VV A PČ
náčrtník, ostré nůžky s kulatou špičkou, vodové barvy, štětce – kulatý č. 8 a 10, plochý č. 8 a 12,
lepidlo ve válečku (větší), PROGRESSA 12 barev, kelímek s víčkem (může být např. od Ramy), hadřík
na utírání štětce (velikost A3), igelitový ubrus na lavici (velikost asi 50x50cm), pracovní oblečení
(staré tričko, košile apod.), plastelína (opět doporučuji koupit KOH – I – NOOR – netvrdne), černou
tuš, temperové barvy (opět doporučuji KOH – I – NOOR), krabici nebo kufřík

