1. ROČNÍK
-

Taška na záda
Pouzdro
Přezůvky se světlou podrážkou, ne pantofle
Cvičební úbor – tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky, tenisky, vše v plátěné tašce
Zástěra do výtvarné výchovy či starší tričko
Trojhranné pastelky /stačí 6 ks základních barev/
Nůžky s kulatým hrotem
Lepidlo tuhé vysunovací
Větší stabilní kelímek
Hadřík na štětec
Krabice papírových kapesníčků

2. ROČNÍK
VV a PČ: plastový kelímek na vodu (stabilní), voskovky, koženkový ubrus nebo igelit na lavici (50 x 50
cm), zástěra nebo stará košile, temperové barvy (12 barev), nůžky, tyčinkové lepidlo 2x, vodové nebo
anilinové barvy, plastelína, štětec tenký a tlustý, permanentní černý fix (2-3 mm silný), paletka nebo
plast. tácek na míchání barev, 1 sada barevných papírů, savý hadřík na otírání štětce... vše do kufříku
TV: tričko, kraťasy, cvičky, tepláková souprava, tenisky, vše podepsané a uložené v plátěném pytlíku
POUZDRO: guma, ořezávátko, pero s náhradní náplní (Tornádo, NE gumovací!), 2 tužky č. 2, silnější
kvalitní pastelky - 12 barev (mohou být z 1. třídy), krátké rovné průhledné pravítko
OSOBNÍ VĚCI: 2x krabičky papírových kapesníků (nízké), pevné přezůvky (NE pantofle!), deníček
na zapisování domácích úkolů (formát A5 - malý sešit), mazací tabulka se 2 fixy, plastovou
uzavíratelnou složku A4 na prac. listy do AJ, plátěný ubrousek či jiná podložka na svačinu
VŠE PODEPSAT A OBALIT.

3. ROČNÍK
Pevné přezůvky (ne pantofle) se světlou podrážkou.
Pouzdro: pero, náhradní náplň do pera, tužka č. 1,2,3, guma, pastelky, ořezávátko, nůžky
Cvičební úbor: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky, tenisky na hřiště
Kufřík: anilinové barvy, tyčinkové lepidlo, 3 štětce různých velikostí, barevné papíry, kelímek, hadřík
na štětec, plastelína, 3 černé fixy (tenký, střední a silný např. centropen), starší triko nebo zástěru
Ostatní pomůcky: deníček na úkoly, malá průsvitná folie na psaní vel. A5, plastový uzavíratelný obal
A4 na prac. listy, bílá stíratelná tabulka + 2 fixy, trojúhelníkové pravítko s ryskou, kružítko, balíček
kapesníků (nekupovat krabici- nevejde se do lavice)
Vše řádně podepsat a obalit!

4. ROČNÍK
Do školy potřebujete: pevné papuče, prostírání na stůl (svačit budeme ve třídě), pouzdro (dvě pera,
tři tužky tvrdost 1, 2 a 3, gumu, ořezávátko, kružítko, tenké barevné fixy, silné pastelky, nůžky),
trojúhelníkové pravítko s ryskou, dlouhé pravítko, deníček na úkoly, linkovaný blok A5, nízkou
krabičku papírových kapesníků

Pomůcky do VV: ubrus, oděv do Vv, temperové barvy, anilinové barvy, plastový kelímek na vodu,
paleta, sada štětců různé tloušťky (5ks), hadřík, progresso (12 barev), tyčinkové lepidlo, tekutý
Herkules, 2x střední černý fix, 1 sada barevných papírů, vše uložte do kufříku či krabice

Pomůcky do TV: plátěný pytlík, teplákovou soupravu, tričko, kraťasy, tenisky do tělocvičny i na ven

5. ROČNÍK
pevné papuče, prostírání na stůl, pouzdro (dvě pera, dvě tužky tvrdost 2 a 3, gumu, ořezávátko,
kružítko, tenký barevný fix nebo gelovou tužku), silné pastelky, trojúhelníkové pravítko, dlouhé
pravítko, složku na sešity, krabičku papírových kapesníků, kufřík na pomůcky do Vv, stojan
na učebnice, deníček na úkoly, organizační složku na pracovní listy a osobní portfolio, plastovou
uzavíratelnou složku A4 na prac. listy do INF

Do VV: plastový kelímek na vodu (stabilní), voskovky, zástěru nebo starou košili, igelitovou podložku,
temperové barvy (12 barev), nůžky, tyčinkové lepidlo, anilinové (příp. vodové) barvy, sadu štětců
různé tloušťky (5ks), 2x permanentní tlustý černý fix, 2x permanentní tenký černý fix, 1x sadu
barevných papírů, savý hadřík na otírání štětce, malý tekutý Herkules

Do TV: plátěný pytlík, teplákovou soupravu, tričko, kraťasy, tenisky se světlou podrážkou

Všechny věci si podepište!

