Sešity a další pomůcky pro 2. – 9. ročník na školní rok 2022/2023

2. ročník
ČJ - 3x 512 (školní, domácí, diktáty), trhací blok nelinkovaný - velikost dle vlastního výběru. Sešity
do ČJ s pomocnými linkami dle uvážení rodičů.
M - 3x 512 (školní, domácí, prověrky), 1x 420 (geometrie) + A4 podložku s linkami (“lenoch”),
pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, 5110 čtverečkovaný 10x10 mm
Člověk a jeho svět - 1x 420 nelinkovaný + A4 podložku s linkami, papírové hodiny
AJ – 1x 540 nelinkovaný + A5 podložka s linkami
HV – notový sešit, zobcová flétna
Mazací tabulka + fix na tabulku + hadřík
Do VV: desky na výkresy A3 – z 1. ročníku, 20 tvrdých výkresů A4, 20 tvrdých výkresů A3, barevné
papíry, podložku na práci s plastelínou.
Kufřík, do kterého uložíme:
igelit na lavici, pohodlný „plášť“ (zástěra, staré triko, košile) proti umazání;
vodové a temperové barvy, paletku, kelímek na vodu, štětec plochý a kulatý (oba ve dvou velikostech
– tenký, široký), 1x černý silný fix + 1x černý tenký fix (na papír);
lepidlo tyčinka, izolepu, progresa, plastelínu, hadřík na vytírání štětců a paletky, houbičku na nádobí.
Do penálu:
nůžky, tužku č.1a č.2, guma, pastelky, ořezávátko. V penále může být i malé pravítko.
Ostatní rýsovací potřeby necháme ve škole v boxu.
Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí
Přezůvky v pytlíku do šatny, ručník.

3. ročník
ČJ - 5x 523,1x 520 + lin. podložka, bude založen čtenářský deník (linkovaný formát A4, tvrdé desky),
1x popisovací folie A4 PVC dvojitá na psaní tužkou
M -4x 523, 1x 420

AJ – 2x 524

Člověk a jeho svět - 1x 420 + lin. podložka

HV – notový sešit - (pokr. z 2. roč.), zobcová flétna

IT – 1x 420 + link. podložka
Portfolio – 20x eurofolie
Do VV:10 tvrdých výkresů A4, barevné papíry, desky na výkresy A3 a dále kufřík, do kterého uložit:
vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č 12, č 8, č 6, č 4, lepidlo
Herkules, lepicí tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici, progresy, voskovky, tužku č 1, zástěru nebo
košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, gumu, 1x černý lihový fix tenký,
1x černý lihový fix silnější
Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí

4. ročník
ČJ - 5x 523, čtenářský a kulturní deník (pokračování z 3. ročníku)
- kniha Dějiny očima psa I. díl (autor Martina Drijverová)
M - 4x 523, 1x 420
AJ – 1x 524; složky (lze pokračovat z 3. ročníku) + 20 eurofolií
V -1x 444
P – 1x 440 + lin. podložka
HV - 1x 524, notový sešit - (lze pokračovat z 3. roč.), zobcová flétna
IT - 1x 420 + link. podložka (lze pokračovat z 3. roč.)
EV - 1x 420 + link. podložka
Portfolio – 20x eurofolie
Do VV: 5 tvrdých výkresů A4, 5 tvrdých výkresů A3 (máme ještě zásobu z předešlého ročníku),
barevné papíry, desky na výkresy A3 a dále kufřík, do kterého uložit: vodové barvy a temperové
barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č. 12, č. 8, č. 6, č. 4, lepidlo Herkules, lepicí tyčinku,
izolepu, nůžky, igelit na lavici, progresy, voskovky, tužku č 1, zástěru nebo košili proti umazání,
hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, gumu, 1x černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix
silnější
Do TV: 2krát sportovní obuv (hřiště/ tělocvična s bílou podrážkou nebo kvalitní sálová obuv),
převlečení do tělocvičny i na ven při teplém i chladnějším počasí

5. ročník
ČJ - 2 x 544, čtenářský deník (pokračování ze 4. ročníku)
M -1x 460 (školní) + linkovaná podložka A4; 2x 440 (domácí + prověrky) + linkované podložky A4;
2x trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko
AJ 1x564, 1x544;
V - sešit 440 1x
P - 1x 440 + lin. podložka
HV – notový sešit (pokr. ze 4. roč.), 1x 524 (pokr. ze 4. ročníku), zobcová flétna
IT – 1x 445

Portfolio – 10x eurofolie

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, desky na výkresy A3), barevné papíry a dále
kufřík, do kterého uložit: vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č
12, č 8, č 6, č 4, lepidlo Herkules, lepicí tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici,
progresy, voskovky, tužku č 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku
na nádobí, gumu, 1x černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix silnější
Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí
EV - sešit 420
6. ročník
ČJ - 1x 524, 1x 544, 1x 564 (všechny pokud možno s okrajem)
ČJ – čtenářský deník (pokračování v zavedeném deníku z 5. ročníku)
M - 1x 440 nebo 460 + lin. podložka
IT – 1x 445
AJ – 1x 464, 1x 564
D – 1x 464
VZ – 1x 420 + lin. podložka
Z - 1x 460 + lin. podložka

F - 1x 540 + lin. podložka

P - 1x 440 + lin. podložka , tvrdé složky na herbář + 25 eurofólií, 25 A4 čtvrtek
HV – 1x 544, 1x notový sešit

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 20 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, kufřík,
vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý + kulatý č. 12, č. 8, č. 6, č. 4,
lepidlo, izolepu, nůžky, špejle, igelit na lavici, progresy, voskovky, tužku č. 1, zástěru nebo košili proti
umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, guma, 1x černý lihový fix tenký, 1x černý
lihový fix silný
Do TV: 2krát sportovní obuv (hřiště/ tělocvična s bílou podrážkou nebo kvalitní sálová obuv),
převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí
SP - převlečení do přírody, sportovní obuv

7. ročník
ČJ - 1x 524, 1x 544, 1x 564 (všechny pokud možno s okrajem, lze pokračovat v sešitech z 6. ročníku)
ČJ – čtenářský deník (pokračování z 6. ročníku)
M - 1x 440 nebo 460 + lin. podložka
OV – 1x 440 + lin. podložka
VZ – 1x 420 + lin. podložka - může být z minulého roku
AJ – 1x 544
Z - 1x 460 + lin. podložka

D – 1x 464
F - 1x 540 + lin. podložka (lze pokračovat v sešitě z min. roč.)

P - x 440 + lin. podložka, na herbář složky A4 s tvrdými deskami + 25 eurofólií
IT – 1x445 (lze pokračovat z minulého ročníku)
HV – 1x 544 (lze pokračovat z min. ročníku), 1x notový sešit (lze pokračovat z min. ročníku)
Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 20 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, kufřík,
vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý + kulatý č. 12, č. 8, č. 6, č. 4,
lepidlo, izolepu, nůžky, špejle, igelit na lavici, progresy, voskovky, tužku č. 1, zástěru nebo košili proti
umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, guma, 1x černý lihový fix tenký, 1x černý
lihový fix silný
Do TV: 2krát sportovní obuv (hřiště/ tělocvična s bílou podrážkou nebo kvalitní sálová obuv),
převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí
SP - převlečení do přírody, sportovní obuv

8. ročník
ČJ - 1x 524, 1x 544, 1x 564 (všechny pokud možno s okrajem, lze pokračovat v sešitech ze 7.
ročníku)
ČJ – čtenářský deník (pokračování ze 7. ročníku)
M - 1x 440 nebo 460 + lin. podložka
AJ – 1x 544, složky na konverzační témata + 10 eurofólií
NJ – 1x 564, 1x 544, složky + 10 eurofólií
OV - 1x 440 + lin. Podložka - může být z minulého roku

CH - 1x 540 + lin. podložka

Z - 1x 460 + lin. podložka

F - 1x 540 + lin. podložka (lze pokračovat v sešitě z min. roč.)

P - 1x 440 + lin. podložka

D – 1x 464

IT - složky + 10 eurofólií
HV – 1x 544 (lze pokračovat z min. ročníku), 1x notový sešit (lze pokračovat z min. ročníku)
SP - složky + 20 eurofólií s papíry
Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 20 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, kufřík,
vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý + kulatý č. 12, č. 8, č. 6, č. 4,
lepidlo, izolepu, nůžky, špejle, igelit na lavici, progresy, voskovky, tužku č. 1, zástěru nebo košili proti
umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, guma, 1x černý lihový fix tenký, 1x černý
lihový fix silný, složky + 20 eurofólií

Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí

9. ročník
ČJ - 1x 524, 1x 544, 1x 564 (všechny pokud možno s okrajem, lze pokračovat v sešitech z 8. ročníku)
ČJ – čtenářský deník (pokračování z 8. ročníku)
M - 1x 440 nebo 460 + lin. podložka
AJ – 1x 544, složky na konverzační témata + 10 eurofólií
NJ – 1x 564, 1x 544, složky + 20 eurofólií
OV – 1x sešit 440

CH - 1x 540 + lin. podložka

Z - 1x 460 + lin. podložka

F - 1x 540 + lin. podložka (lze pokračovat v sešitě z min. roč.)

P - 1x 540 + lin. podložka
IT – složky + 10 eurofólií
D – 1x 464
Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 20 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, kufřík,
vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý + kulatý č. 12, č. 8, č. 6, č. 4,
lepidlo, izolepu, nůžky, špejle, igelit na lavici, progresy, voskovky, tužku č. 1, zástěru nebo košili proti
umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, guma, 1x černý lihový fix tenký, 1x černý
lihový fix silný
Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí
EV - 1x 420 + lin. podložka

