Pomůcky 1. třída: balík kancelářských papírů A4; kelímek na vodu, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra, štětce; nůžky; vybavený penál - pastelky, tužky id číslo 2 a
3, ořezávátko; cvičební úbor, boty se světlou podrážkou, švihadlo - vše v sáčku; 2 krabice kapesníků, barevné papíry, 2 lepidla
Pomůcky 2. třída

Pomůcky 3. třída

Pomůcky 4. třída

Pomůcky 5. třída

Čj

5x513

8 x 513

Čj

5x524,1x544, průsvitné desky s
drukem velikost A4

Čj

Aj

xxxxxxxxxxxxxxxx

3 x 5110

Aj

1x513,1x644(slovníček)

Aj

M

2x510, 2x513, 1x520, podložka

M

2x524, 1x420, podložka, rýsovací
potřeby**

M

Vl

xxxxxxxxxxxxxxxx

Vl

1x544

Vl

1x544

Prv

2.A 1x520, podložka; 2.B 1x420

1 x 624

Prv

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prv

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přv

xxxxxxxxxxxxxxxx

Podložka velká, podložka malá

Přv

1x544, pastelky

Přv

1x444, pastelky

Hv

notový sešit

notový sešit pokračovat v sešitě ze 2.
třídy

Hv

notový sešit

Hv

1x524,notový sešit

Vv

pastelky, voskovky, vodové
barvy,tempery, suché křídy, gioconda,
miska, hadřík, barevné papíry, čtvrtky
A3, A4, lepidlo, nůžky, 3xštětec kulatý
vlasový (č.2,6,10), 3x štětec plochý
štětinový(č.8,12,16)

Vv

Pč

lepidlo-tyčinka, Herkules, barevné
papíry, nůžky, zástěra, ubrus

Pč

Tv

cvič.úbor bez zipů, boty s protiskluzem,
švihadlo, sáček na obuv, boty na hřiště

Tv

cvič.úbor bez zipů, boty s
protiskluzem, švihadlo, sáček na obuv,
boty na hřiště

Inf

1x424

Čj
M 1 x 510
Prv
1 x 410
Aj

Hv

Vv

pastelky, voskovky, vodové barvy,
štětce-kulatý, plochý, suché křídy,
miska, hadřík, čtvrtky A4, kulaté lepidlo,
nůžky, tempery+paleta, desky na
výkresy

Pč

lepidlo, nůžky zástěra, ubrus - vše do
kufříku

Tv

cvič.úbor, boty s protiskluzem, švihadlo,
plátěný sáček na obuv, boty na hřiště

Tv

Dpv

xxxxxxxxxxxxxxxx

Dpv xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

úkolníček

Vv
Pč

Temperové barvy 10 barev, anilinové
vodové barvy, voskovky, lepidlo kores tyčinka 2x, černá tuš, modelína, suché
pastely, plochý štětec č. 8, plochý
štětec č. 12, kulatý ětětec č. 4, kulatý
štětec č. 8, hadřík, nůžky, ubrus,
zástěra

cvič.úbor bez zipů, boty s protiskluzem,
švihadlo, sáček na obuv, boty na hřiště

úkolníček

Dpv 1x440
úkolníček, kufřík

5x524,1x544, průsvitné desky s
drukem velikost A4
1x524, 1x644(slovíčka),folie + vše z
loňského roku
2x544, 2x524, 1x420, podložka,
plastové desky A4 s drukem. rýs.
potřeby**

pastelky, voskovky, vodové
barvy,tempery, suché křídy, gioconda,
miska, hadřík, barevné papíry, čtvrtky
A3, A4, nůžky, špejle, 3xštětec vlasový
kulatý(č.2,6,10),3x štětec plochý
štětinový(č.8,12,16), tuš černá, ubrus,
zástěra (staré tričko), paleta nebo kus
kartonu
lepidlo-tyčinka, Herkules, barevné
papíry, nůžky, zástěra, ubrus

úkolníček, řádně vybavený penál

Vycházka pláštěnka, kšiltovka,baťůžek,nepromokavé boty

Rýsovací potřeby: tužka č. 1, tužka č. 2
2x, tužka č. 3, pravítko s ryskou, krátké
pravítko do penálu, kružítko, guma

**RP kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou

**RP

kružítko s horním úchycením +
náhradní tuhy, pravítko 30cm,
trojúhelník s ryskou (nejlépe černou
ryskou), ořezané tužky(1,2,3) nebo
mikrotužka + náhradní tuhy, pryž

