Školní potřeby pro 1. ročník
Učebnice a pracovní sešity, které žák dostane od školy:
 Živá abeceda s kocourem Samem (NŠ – duhová řada)
 První psaní s kocourem Samem (NŠ – duhová řada)
 Slabikář s kocourem Samem (NŠ – duhová řada)
 Písanka I. – IV. (NŠ – duhová řada)
 Prvouka 1 pracovní učebnice pro 1. roč. Čtení s porozuměním (NŠ – duhová řada)
 Matematika – sešit 1 až 4 (ALTER)
 Matematické minutovky 1. roč. – 1. díl, 2. díl (PRODOS modrá řada)
 Zápisníček prvňáčka (ALTER)
 Sada písmen a číslic
Školní potřeby ve výši 200,- Kč, které žák obdrží na začátku školního roku:
 pastelky silné Jumbo 12 ks
 voskovky 24 ks Koh-i-noor
 vodové barvy
 lepidlo (válec)
 štětec kulatý č. 11
Od spolku Moderní škola Severovýchod dostane každý žák:
 stírací tabulku + 2 fixy (velikost A4)
Vybavení, které zakoupí rodiče:
 pytlík na lavici na pomůcky (velikost asi 33 x 34 cm)
 pouzdro, tužky trojhranné silné 2ks č. 2 (pero zatím nekupovat)
 křídové pastely, plastelína 10ks, guma, tuš černá, nůžky kulaté
 fixy – 12 ks, pastelky 6 barev do pouzdra
 ořezávátko uzavřené
 štětec plochý č. 10, kulatý č. 8
 průhledná popisovací fólie (rozevírací na zasunutí listu) A5, A4
 plastová složky A4 na papíry (zapínací)
 kelímek a hadřík do VV
 igelitový ubrus na lavici
 papuče s bílou podrážkou + pytlík, cvičební úbor – cvičky s bílou podrážkou, tepláky,
triko
 ručník, papírové kapesníky v krabici
 obaly na sešity a učebnice (koupit až po obdržení)
 složka na písmenka A4
 VŠE PODEPSAT

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční
ve čtvrtek 29. srpna 2019 v 15:30 hodin
v přízemí hlavní budovy.

Školní potřeby pro 2. ročník Mgr. Simona Špačková
Pytlík na lavici, pastelky 12 barev, fixy, plastelína (česká KOH-I-NOOR), krabička
na plastelínu (např. od Ramy, Perly…), křídové pastely, ořezávátko uzavřené,
lepidlo v tyčince (typ Kores), vodové barvy, temperové barvy, štětec plochý č. 6,
12 a kulatý č. 10, nůžky, kelímek do VV, hadřík nebo houbička, igelitový ubrus
na lavici, plastová složka A4 na papíry, box na výkresy (papírový nebo plastový),
průhledná popisovací fólie A4 a A5, tuš černá, voskovky, pero 2 ks nebo 1ks +
náhradní náplň, tužka č. 1, 2, pravítko 20 cm, guma.
Složka barevných papírů, skicák A4 (20 ks) a A3 (10ks), deníček na úkoly, trhací
blok A5 (linkovaný).
Ručník, přezůvky, do TV cvičky se světlou podrážkou, cvičební úbor. Švihadlo.
Obaly na sešity a učebnice. Sešity nakoupím sama.
Všechny pomůcky a potřeby podepsat!
Žáci mohou použít výtvarné potřeby z 1. třídy (pokud jsou v dobrém stavu).

Školní potřeby pro 3. ročník
Sešity:
č. 544
1 ks (AJ) + sešit na slovíčka 524
deníček na úkoly
1 ks
průhledná složka fólie A5
kružítko kovové
pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou
Náčrtník A4 20 listů
Barvy vodové a temperové, štětec kulatý (i plochý), kelímek, houba (nebo hadřík),
pastelky, tuš černá, křídové pastely, voskové pastely, plastelína do krabičky,
lepidlo, nůžky. Obaly na sešity, obaly na knihy, ručník. V pouzdře žáci budou mít:
2 tužky č. 2, 2 pera, gumu, pastelky a malé pravítko. Žáci musí mít přezůvky i
obuv do TV se světlou podrážkou, švihadlo, molitanový míček.
Žáci mohou použít výtvarné potřeby z 2. třídy (pokud jsou v dobrém stavu).
Vše podepsat!

Školní potřeby pro 4. A Mgr. Alena Žváčková
Sešity:

č. 440
1 ks G + velký lenoch
č. 523
10 ks ČJ, VL, PŘ
č. 524
6 ks M
č. 544
1 ks AJ
sešit Slovíčka
1 ks AJ

deníček na úkoly
1 ks
notový sešit
1 ks
pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko kovové, guma
tvrdé výkresy: A4
20 ks
A3
20 ks
Náčrtník A4
1 ks
Složka barevných papírů, linkovaný blok A5
Štětec kulatý (i plochý), barvy – tempery, vodové, kelímek, houba (nebo hadřík),
tuš černá, ubrus, pastelky, voskové pastely, plastelína, lepidlo, nůžky, špejle – 10
kusů, fixy, paletka (na tempery), rozmazávací pastely. Pero, tužka č. 1, 2, 3, obaly
na sešity, obaly na knihy, průhledná složka (folie) malá A5. Žáci musí mít
přezůvky i obuv do TV se světlou podrážkou.
Žáci mohou použít výtvarné potřeby ze 3. třídy (pokud jsou v dobrém stavu).
Vše podepsat!

Školní potřeby pro 4. B Mgr. Eva Košťálová
Matematika:
Český jazyk:
Cizí jazyk:
Vlastivěda:
Přírodověda:
Hudební výchova:
Geometrie:

4x 524
8x 523
folie (dvojitá) malá + velká
deníček na domácí úkoly, trhací blok linkovaný A5
1x 544
2x523
2x523
notový sešit
1 x 440 + lenoch, kružítko, 1 trojúhelníkové pravítko
s ryskou,1 pravítko 30 cm, tvrdá tužka č. 3, guma,
strouhátko, malé pravítko do pouzdra

Obaly na sešity a knihy.
Výtvarná výchova: barevné papíry, 20 ks výkresů A4, 20 ks výkresů A3, 10 ks
výkresů černých A4, temperové a vodové barvy, štětce velký plochý, střední a
tenký kulatý, kelímek na vodu, hadřík, roztírací pastely, voskovky, fixy, pastelky,
tuš, lepidlo tyčinka + Herkules, nůžky, špejle, igelitový ubrus, zástěra (triko),
kapsář na VV pomůcky
Během roku: šití – průběžně dle potřeby
Tělesná výchova: tričko (tílko), tepláková souprava, tenisky
Žáci musí mít přezůvky i obuv do TV se světlou podrážkou.

Školní potřeby pro 5. ročník
Matematika:
Český jazyk:

Během roku:

6x 524
8x 524
folie (dvojitá) malá
deníček na domácí úkoly, trhací blok linkovaný A5
1x 544
2x524
2x524
notový sešit
1 x 440 + lenoch, kružítko, 2x trojúhelníkové pravítko
s ryskou, 1 pravítko 30 cm, tvrdá tužka č. 3, guma,
strouhátko, malé pravítko do pouzdra
barevné papíry, temperové a vodové barvy, štětce velký
plochý, střední a tenký kulatý, kelímek na vodu, hadřík,
roztírací pastely, voskovky, fixy, pastelky, tuš, lepidlo
tyčinka + Herkules, nůžky, špejle, igelitový ubrus, zástěra
(triko), kapsář na VV pomůcky
šití – průběžně dle potřeby

Tělesná výchova:

tričko (tílko), tepláková souprava, tenisky

Cizí jazyk:
Vlastivěda:
Přírodověda:
Hudební výchova:
Geometrie:
Výtvarná výchova:

Žáci musí mít přezůvky i obuv do TV se světlou podrážkou.

Vše podepsat!

