Pomůcky pro I. stupeň:
SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK
Školní taška, penál, pastelky, 2 pera Tornádo, obyčejné tužky č. 1, 2, 3, kružítko, guma,
trojúhelník, pravítko 30 cm, nůžky s kulatou špičkou, lepidlo v tubě, deníček na úkoly č 624,
obaly na sešity A5 – 10 ks, A4 – 1 ks, toaletní papír, kapesníčky, fixu na tabulku.
Přezůvky – které nezanechávají na podlaze šmouhy
Na tělesnou výchovu:
Sportovní oděv – tepláky (legíny, kraťasy), mikinu, tričko, ponožky
Sportovní obuv – do tělocvičny s bílou podrážkou
na hřiště botasky nebo tenisky
Pro výtvarnou výchovu:
Vodové a temperové barvy, štětce – nejméně 3 ( plochý velký, kulatý silný, kulatý tenký ),
kelímek na vodu, voskovky, igelitový ubrus na lavici, hadřík na utírání štětců, 10 ks tvrdých
papírů A4 a 10 ks tvrdých papírů A5, skicák s měkkými papíry A4, barevné papíry, zástěra
nebo staré tričko, krabici na pomůcky do VV,
Vše řádně podepište, ať nedojde k záměně pomůcek.

Pomůcky pro II. stupeň:
SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK VI. TŘÍDA
Pero, pastelky, obyčejné tužky č. 1, 2, 3, kružítko, guma, kružítko, úhloměr, trojúhelník s
ryskou, pravítko 30 cm, nůžky s kulatou špičkou, lepidlo v tubě, toaletní papír, kapesníčky
Přezůvky – které nezanechávají na podlaze šmouhy
Na tělesnou výchovu:
Sportovní oděv – tepláky ( legíny, kraťasy), mikinu, tričko, ponožky
Sportovní obuv – do tělocvičny s bílou podrážkou
-

na hřiště botasky nebo tenisky

Pro výtvarnou výchovu:
Vodové a temperové barvy, štětce – kulaté a ploché, kelímek na vodu, voskovky, igelitový
ubrus na lavici – podložka na lavici, hadřík na utírání štětců, 10 ks tvrdých papírů A4 a 10 ks
tvrdých papírů A5, skicák s měkkými papíry A4, barevné papíry, krabici na pomůcky do VV.
Vše řádně podepište, ať nedojde k záměně pomůcek.

Pro I. a II. třídu:
SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK
Školní taška, penál, pastelky, 2 pera Tornádo, obyčejné tužky č. 1, 2, 3, kružítko, guma,
pravítko 30 cm, nůžky s kulatou špičkou, lepidlo v tubě, deníček na úkoly č 624, , toaletní
papír, kapesníčky, fixu na tabulku + tabulku.
Přezůvky – které nezanechávají na podlaze šmouhy
Na tělesnou výchovu:
Sportovní oděv – tepláky ( legíny, kraťasy), mikinu, tričko, ponožky
Sportovní obuv – do tělocvičny s bílou podrážkou
-

na hřiště botasky nebo tenisky

Pro výtvarnou výchovu:
Vodové a temperové barvy, štětce – nejméně 3 ( plochý velký, kulatý silný, kulatý tenký ),
kelímek na vodu, voskovky, igelitový ubrus na lavici, hadřík na utírání štětců, 10 ks tvrdých
papírů A4 a 10 ks tvrdých papírů A5, skicák s měkkými papíry A4, barevné papíry, zástěra
nebo staré tričko, krabici na pomůcky do VV.

