3.třída
10 ks sešit 523
1 ks blok bez linek
2 ks sešity 644 nebo 624(notýsek)
1 ks sešit 420
1 ks malý notový sešit
velká fólie A4
obaly na sešity
obal na žák.knížku
obaly na učebnice
vybavený vybavený penál :
tužky č.2, č.3
pastelky
2 ks pero
1 ks zmizík
nůžky s kulatou špičkou
kružítko
pravítko
2 ks trojúhelník s ryskou
voskovky
vodové barvy
temperové barvy
stabilní plastový kelímek na Vv
štětec kulatý a plochý štětec
hadřík na ruce a na štětce
lepidlo tuhé vysouvací
lepidlo tekuté HERKULES malé
1 sada barevných papírů
(nelepících)
čtvrtky 5 ks A3
čtvrtky 10 ks A4
igelit na lavici
zástěra nebo větší staré triko
ručník s poutkem
látkový ubrousek na svačinu
látkový pytlík s úvazy na pracovní
pomůcky nebo dětský lepenkový
kufřík (podepsaný)
cvičební úbor + cvičky
(látkový sáček na cvičební úbor)
přezůvky (ne s černou podrážkou)
papírové kapesníky – celé balení
tekuté mýdlo
VKLAD DO TŘ. FONDU
(dle dohody s tř. uč.)

4.třída
8 ks sešity 523
1 ks sešit 420
2 ks sešit 424
2 ks sešity 644 nebo 624(notýsek)
1 ks blok bez linek
1 ks malý notový sešit
velká fólie A4
obaly na sešity
obal na žák.knížku
obaly na učebnice
vybavený penál :
tužky č.2, č.3 (popř. pentelka)
pastelky
2 ks pero
1 ks zmizík
nůžky s kulatou špičkou
kružítko
pravítko
2 ks trojúhelník s ryskou
voskovky
vodové barvy
temperové barvy
stabilní plastový kelímek na Vv
kulatý a plochý štětec
hadřík na ruce a na štětce
lepidlo tuhé vysouvací
lepidlo tekuté HERKULES malé
barevné papíry (nelepící)
čtvrtky 5 ks A3
čtvrtky 10 ks A4
igelit na lavici
zástěra nebo větší staré triko
ručník s poutkem
látkový ubrousek na svačinu
látkový pytlík s úvazy na pracovní
pomůcky nebo dětský lepenkový
kufřík (podepsaný)
cvičební úbor + cvičky
(látkový sáček na cvičební úbor)
přezůvky (ne s černou podrážkou)
papírové kapesníky – celé balení
tekuté mýdlo
VKLAD DO TŘ. FONDU
(dle dohody s tř. uč.)

5.třída
7 ks sešit 544
5 ks sešit 524
1 ks sešit 420
2 ks sešit 424
1 ks sešit 644 (malý notýsek)
1 ks blok A5 bez linek
1 ks notový sešit
5 ks čtvrtky A3
10 ks čtvrtky A4
pravidla českého pravopisu –
nepovinné
mapka Evropy - nepovinné
malá fólie A5
velká fólie A4
2 ks pero
tužky č.2,3
pentelka
kružítko
pravítko 30 cm (ne papírové)
krátké pravítko do penálu
trojúhelník s ryskou
nůžky
tuhé lepidlo
tekuté lepidlo HEKULES malé
kulatý a plochý štětec
barevné papíry - nelepící
pracovní podložka
zástěra nebo větší staré triko
tuš (1 sklenička)
vodové a temperové barvy
voskovky
pastelky
plastelína
suché pastely
kelímek na vodu na VV
hadřík
obaly na sešity
obal na ŽK
obaly na knihy
cvičební úbor + cvičky
látkový sáček na cvičební úbor
kapsář
přezůvky (ne s černou podrážkou)
tekuté mýdlo
papírové kapesníky – celé balení

VKLAD DO TŘ. FONDU
( dle dohody s tř. uč.)

