
Požadavky pro první ročník, 2021/2022 Požadavky pro druhý ročník, 2021/2022 Požadavky pro třetí ročník, 2021/2022

aktovka Penál: Sešity:

pero Čj 513 5ks, 510 1ks

obaly na učebnice a sešity obyčejná tužka č. 1, 3 M 513 5ks, 420 1ks

sešity po dohodě koupí třídní učitel pastelky Prv 510 1ks

Cvičební úbor: ořezávátko a guma Aj 544 1ks, (lepidlo a nůžky v penálu)

nůžky 624 1ks

Penál: Sešity: Podložka s linkami A4 2ks, A5 2ks

obyčejná tužka 3x zakoupí třídní učitelka Matematika:

pastelky základních barev (dobré jsou trojboké) Aj Trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30cm

ořezávátko a guma Matematika: Obaly:

nůžky trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30cm Žáci budou mít obalené všechny sešity 

Výtvarné potřeby (kufřík): Obaly: a učebnice.

malý, velký kulatý i plochý štětec Žáci budou mít obalené všechny sešity Výtvarné potřeby (kufřík):

nádobka na vodu a učebnice. vodové barvy

igelit na zakrytí lavice Výtvarné potřeby (kufřík): měkká tužka 

hadřík vodové barvy guma

podložka na modelínu A4 měkká tužka malý a velký kulatý i plochý štětec

guma nůžky

malý a velký kulatý i plochý štětec nádobka na vodu a velký igelit

pracovní oděv nádobka na vodu a velký igelit hadřík

ostatní výtvarné potřeby děti dostanou hadřík modelína + A4 podložka na modelování

modelína + A4 podložka na modelínu

pracovní oděv

paleta

pracovní oděv

lepicí tyčinka Kores velké

lepicí tyčinka Kores velké

bačkory s plnou patou (ne pantofle) 

tričko, kraťasy a sportovní obuv se světlou 

podrážkou do tělocvičny (nejlépe v batůžku) 

teplákovou soupravu a sportovní obuv na hřiště 

(nejlépe v plátěné tašce)

lepicí tyčinka Kores velké

možno pokračovat do seš. z 1. roč. 

voskovky



Požadavky pro čtvrtý ročník, 2021/2022 Požadavky pro pátý ročník, 2021/2022 Požadavky pro šestý ročník(6B) 2021/2022

Sešity: Sešity: Sešity:

zakoupí třídní učitelka Čj 524 4ks, 544 1ks Čj 544 1ks, 524 3ks, 424 1ks

Aj 444 1ks (lepidlo v penálu) Aj 444  1ks,(lepidlo, nůžky v penálu) Aj 544 1ks, 444 1ks

Matematika: M 564 1ks, 420 1ks, 524 2ks + podložka A4 M 544 1ks, 420 1ks, 524 1ks, 465 1ks

Trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30cm Př 444  1ks D 544 1ks

kružítko, desky s klipem Vl 444  1ks Př 544 1ks

Obaly: Hv Z 444 1ks

Žáci budou mít obalené všechny sešity Inf F 544 1ks

a učebnice. Obaly: VkO 444  1ks

Výtvarné potřeby (kufřík): Žáci budou mít obalené všechny sešity Hv desky na eurofolie

vodové barvy a učebnice. Inf desky na eurofolie

měkká tužka 2x Výtvarné potřeby (kufřík): Matematika:

guma vodové barvy trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30cm,

malý a velký kulatý i plochý štětec měkká tužka 2x úhloměr, kružítko, obyč, tužka č.3

nůžky guma Obaly:

nádobka na vodu a velký igelit malý a velký kulatý i plochý štětec Žáci budou mít obalené všechny sešity 

hadřík nůžky a učebnice.

modelína + A4 podložka na modelínu nádobka na vodu a velký igelit Nenadepisovat sešity.

hadřík Výtvarné potřeby (kufřík):

paleta modelína + A3 podložka na modelínu vodové barvy

kufřík, penál na dny venku měkká tužka 2x

pracovní oděv paleta guma

pracovní oděv sada štětců

nůžky

nádobka na vodu, podložka a velký igelit

hadřík

pracovní oděv dle úvahy

tempery, paleta

desky na eurofolie

desky na eurofolie

3x lepicí tyčinka Kores velké

lepicí tyčinka Kores velké

lepicí tyčinka Kores velké



Požadavky pro šestý ročník(6A), 2021/2022 Požadavky pro sedmý ročník(7A), 2021/2022 Požadavky pro sedmý ročník(7B) 2021/2022

Sešity: Sešity: Sešity:

Čj 544 1ks, 524 3ks, 424 1ks Čj 544 1ks, 524 3ks, 424 1ks Čj 544 1ks, 524 3ks, 424 1ks

Aj 544 1ks, 444 1ks Aj 444 1ks, 544 1ks Aj 444 1ks, 544 1ks

M 445 1ks, 425 1ks, 525 1ks Rj 524 1ks Rj 524 1ks

D 544 1ks M 544 1ks, 420 1ks, 524 1ks, 465 1ks M 445 1ks, 425 1ks, 525 1ks

Př 544 1ks D 544 1ks D 544 1ks

Z 444 1ks Př 544 1ks Př 544 1ks

F 544 1ks Z 444 1ks Z 444 1ks

VkO 444  1ks F 544 1ks F 544 1ks

Hv desky na eurofolie VkO 444 1ks (možno pokračovat) VkO 444 1ks (možno pokračovat)

Inf desky na eurofolie Hv desky na eurofolie Hv desky na eurofolie

Matematika: Inf desky na eurofolie Inf desky na eurofolie

trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30cm, Matematika: Matematika:

úhloměr, kružítko, obyč, tužka č.3 trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30cm,

Obaly: úhloměr, kružítko, obyč, tužka č.3 úhloměr, kružítko, obyč, tužka č.3

Žáci budou mít obalené všechny sešity Obaly: Obaly:

a učebnice. Žáci budou mít obalené všechny sešity Žáci budou mít obalené všechny sešity 

Nenadepisovat sešity. a učebnice. a učebnice.

Výtvarné potřeby (kufřík): Nenadepisovat sešity. Nenadepisovat sešity.

vodové barvy Výtvarné potřeby (kufřík): Výtvarné potřeby (kufřík):

měkká tužka 2x vodové barvy vodové barvy

guma měkká tužka 2x měkká tužka 2x

sada štětců guma guma

nůžky sada štětců sada štětců

nádobka na vodu, podložka a velký igelit nůžky nůžky

hadřík nádobka na vodu, podložka a velký igelit nádobka na vodu, podložka a velký igelit

hadřík hadřík

pracovní oděv dle úvahy

tempery, paleta pracovní oděv dle úvahy pracovní oděv dle úvahy

tempery, paleta tempery, paleta

lepicí tyčinka Kores velké

lepicí tyčinka Kores velké lepicí tyčinka Kores velké



Požadavky pro osmý ročník, 2021/2022 Požadavky pro devátý ročník, 2021/2022

Sešity: Sešity:

Čj 544 1ks, 524 3ks, 424 1ks Čj 544 1ks, 524 2ks, 424 2ks

Aj 444 1ks, 544 1ks Aj 544 1ks, 444 1 ks

Rj 524 1ks (možno pokračovat) Rj 524 1ks   (možno pokračovat) 

M 445 1ks, 425 1ks, 525 1ks M 445 1ks, 425 1ks, 525 1ks

D 544 1ks D 544 1ks

Př 544 1ks Př 544 1ks

Z 444 1 ks Z 444 1ks

Ch 544 1ks Ch 544 1ks

F 544 1ks F 544 1ks

VkO 424 1ks (možno pokračovat) VkO 424 1ks  (možno pokračovat)

VkZ 544 1ks VkZ 544 1ks

Hv desky na eurofolie Hv desky na eurofolie

Matematika: Matematika:

trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30cm,

úhloměr, kružítko, obyč, tužka č.3 úhloměr, kružítko, obyč, tužka č.3

Obaly: Obaly:

Žáci budou mít obalené všechny sešity Žáci budou mít obalené všechny sešity 

a učebnice. a učebnice.

Nenadepisovat sešity. Nenadepisovat sešity.

Výtvarné potřeby (kufřík): Výtvarné potřeby (kufřík):

vodové barvy vodové barvy

měkká tužka 2x měkká tužka 2x

guma guma

sada štětců sada štětců

nůžky nůžky

nádobka na vodu, podložka a velký igelit nádobka na vodu, podložka a velký igelit

hadřík hadřík

pracovní oděv dle úvahy pracovní oděv dle úvahy

tempery, paleta tempery, paleta

lepicí tyčinka Kores velké lepicí tyčinka Kores velké


