
INFORMACE PRO RODIČE

Školní rok 2022/2023

Ročník 1.

Učebnice Vydavatelství DIDAKTIS

Učební pomůcky
a potřeb

* desky na písmenka, desky na číslice

* 1 malá a 1 velká fólie (fólie, která se vkládá do učebnice, píše se na ni tužkou
a dá se gumovat)

*  dvě krabičky papírových kapesníků a 2 role papírových utěrek

Vybavení penálu vybavení penálu – 3 měkké tužky trojboké, měkkou gumu, pastelky, nůžky, 2X
fix na mazací tabulku, později pera trojboká (jednorázová nebo plnicí), krátké
pravítko, ořezávátko

Potřeby na VPČ Dětský kufřík nebo plastový box, zástěrku nebo tričko na převlečení

Potřeby na TV tenisky se světlou podrážkou, tepláky, kraťasy, tričko, ponožky, látkový/
sportovní sáček- vše podepsané

* 2 krabičky papírových kapesníků do třídy
*Učebnice, pracovní sešity na jednotlivé předměty, drobné pomůcky zajistí škola
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Ročník 2.

Učebnice Vydavatelství TAKTIK

Učební pomůcky
a potřeby

Sešity
Velký nelinkovaný sešit na geometrii (mohou pokračovat v loňském sešitu)
Sešit na domácí úkoly
Sešit č.544- 1x
Sešit č.513- 3x
Sešit č.512- 3x
- Všechny sešity obalené a nadepsané- Jméno a příjmení

Vybavení penálu 3 měkké tužky, měkkou gumu, krátké pravítko, 2 pera, ořezávátko s krytkou,
pastelky, nůžky

Potřeby na VV Výtvarný balíček: Pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti žákům
zajišťuje škola. Cena cca 350 Kč (přesnou částku Vám sdělím v září).

Seznam pomůcek, které budou žáci potřebovat- zajistí rodiče

VPČ- vše v kufříku (boxu), ochrana na lavici- ubrus, zástěra či starší triko,
štětce- kulatý, plochý, nůžky

Potřeby na TV Obuv- do tělocvičny (vhodná podrážka do tělocvičny) a na ven, sportovní
oblečení

Vše v pytlíku/ batohu- podepsané

* dvě krabičky papírových kapesníků a 2 role papírových utěrek
* další potřebné pomůcky na VV  budou objednány hromadně školou. Využívat budeme také vše,
co zbylo z výtvarných balíčků z loňského školního roku
* pracovní sešity na jednotlivé předměty zajistí škola
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Ročník 3.

Učebnice Vydavatelství DIDAKTIS-učebniceČJ,M+ pracovní sešity M,ČJ  ,Písanka1,2
Početníček

TAKTIK-Hravá čítanka, Čtení s porozuměním,
Hravá slohová výchova ,Hravá prvouka-učebnice,
pracovní sešit

Učební pomůcky
a potřeby

Přezůvky, 1 velká fólie, sešit č.512 nebo 513 (6x), notýsek na domácí úkoly,
trojúhelník s ryskou, kružítko
AJ-1 sešit A5   544. 1 sešit A5  524, 1 sešit A5- slovíčka, 1 notýsek A6- 20
listů, PS zajistí škola
DIDAKTIS- pracovní sešity M,ČJ,Písanka1,2
TAKTIK-Hravá čítanka, Čtení s porozuměním

Vybavení penálu tužky č.1,2,3 (nebo mikrotužku), měkkou gumu, ořezávátka s krytkou,
pastelky, pero 2x (nebo náhradní bombičky), krátké pravítko

Potřeby na VV zavírací plastový box nebo kufřík, hadřík, pracovní oděv (zástěrka nebo dlouhé
tričko), ubrus, černý fix, tři velikosti štětců, vodovky, tempery, kelímek s
víčkem, paleta, nůžky, tuš, lepidlo, modelína

Potřeby na TV Sportovní obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor, ponožky -v textilním
sáčku, vše podepsané. Děvčata gumičky do vlasů.

* Další potřebné pomůcky na VV  budou objednány hromadně školou.Využívat budeme také vše,
co zbylo z výtvarných balíčků z loňského školního roku.
* 2 krabičky papírových kapesníků do třídy
*Pracovní sešity na jednotlivé předměty zajistí škola
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Ročník 4.

Učebnice Vydavatelství Taktik- zajistí škola:
Hravá čeština 4
Hravá čítanka 4
Hravá matematika 4 - 1.,2.díl
Hravá vlastivěda 4
Hravá přírodověda 4
Vydavatelství SPN: Hudební výchova pro 4. ročník
Anglický jazyk: pokračování v učebnici a pracovním sešitě z minulého roku

Učební
pomůcky a
potřeby

Přezůvky, trojúhelník s ryskou, kružítko a tuhy, fólie A4 (plastové desky, na které se
píše tužkou)
Sešity: 12x 523 nebo 6x 544 (jak komu vyhovuje), 440 na geometrii (je možné
pokračovat v sešitě z loňského roku), na Aj kromě výše uvedených sešitů navíc 1 sešit
A5- slovíčka a 1 notýsek A6- 20 listů (v těchto je možné pokračovat v sešitech z
minulého roku)
Pracovní sešity- zajistí škola:
Český jazyk
Hravá čeština 4 - pracovní sešit, Hravá čítanka 4- pracovní učebnice
Matematika
Hravá matematika - pracovní sešit 4 1. a 2. díl
Přírodověda
Hravá přírodověda 4- pracovní sešit
Vlastivěda
Hravá vlastivěda 4 - pracovní sešit
Anglický jazyk- AJ- 1 sešit A5   544. 1 sešit A5 524,SLOVNÍČEK - možno pokračovat
v loňském, 1 notýsek A6- 20 listů, PS zajistí škola

Vybavení
penálu

3 tužky č.1,2,3 (mikrotužka + tuhy), guma, 2 pera (nebo náhradní náplně), pastelky,
ořezávátko, krátké pravítko

Potřeby na VV paletka na tempery, 3 štětce- ploché, kulaté- různá velikost,1 silnější černý lihový fix,
převlečení na VV, vodovky, tempery, plastový kelímek s víčkem, kufřík nebo plastový
box, hadřík, nůžky, vysouvací lepidlo, ubrus, modelína

Potřeby na TV sportovní obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor, ponožky -v textilním sáčku, vše
podepsané. Děvčata gumičky do vlasů.

* 2 krabičky papírových kapesníků do třídy
* Další potřebné pomůcky na VV budou objednány hromadně školou. Využívat budeme také vše,
co zbylo z výtvarných balíčků z minulého školního roku



* Pracovní sešity na jednotlivé předměty zajistí škola


