
Školní potřeby pro 2. ročník na  školní rok 2018 / 2019  

 

VŠE  PODEPSANÉ ! 

 

 Obaly na sešity a učebnice 

 Mazací tabulka a fix (z 1. třídy) 

 Papírové zakládací desky (na euro obaly) 1ks 

 Euro obaly                                                    20ks 

 

 

 

Do penálu: 

 

 Pero  2x 

 Tužky č. 2, 3   

 Pastelky 

 Černá fixa 

 Guma  

 Nůžky 

 Pravítko (20 cm) 

 

 

 

Do kufříku: 

 

 Vodovky 

 Tempery + paleta na tempery 

 Voskovky 

 Štětce č. 6, 8, 10, 12 (plochý) 

 Kelímek na vodu 

 Hadr (plena, stará utěrka) 

 Igelitový ubrus na lavici 

 Modelína + podložka A4 

 Lepidlo na papír

 

Tělesná výchova: 

 

Vhodné oblečení a obuv s bílou podrážkou v pytlíku na TV.  

(Dokud bude lepší počasí, je nutné mít i druhou obuv na ven. Můžou to být tenisky, v kterých děti ráno 

přijdou do školy.) 

 

 

 

 

 

Papírenské potřeby bylo možné objednat ve škole za 116 Kč od firmy Poprokan. K vyzvednutí budou v září. 

Následující seznam platí pouze pro ty, kteří neobjednali ve škole: 

 Sešit č. 513    3ks 

 Sešit č. 512    6ks 

 Sešit č. 510    1ks 

 Sešit č. 5110    1ks 

 Sešit č. 644                     1ks 

 Barevné papíry                  2x 

 Bílé čtvrtky: A4                      40ks 

A3   5ks 

 Podložka s lenochem do sešitu A5 1ks 

 Propisovací folie do učebnic            1 ks 

 

Sešity, prosím, doma nenadepisujte, budeme nadepisovat společně! 

 

 

 

 

 

 



Školní potřeby pro3. ročník na  školní rok 2018 / 2019  

 

VŠE  PODEPSANÉ ! 

 

 Obaly na sešity a učebnice 

 Papírové zakládací desky (na euro obaly) 1ks 

 Euro obaly                                                    20ks 

 

 

 

Do penálu: 

 

 Pero  2x 

 Tužky č. 2, 3   

 Pastelky 

 Fixy 

 Guma  

 Nůžky 

 Pravítko (20 cm) 

 

 

 

Do kufříku: 

 

 Vodovky 

 Tempery + paleta na tempery 

 Voskovky 

 Štětce č. 6, 8, 10, 12 (plochý) 

 Kelímek na vodu 

 Hadr (plena, stará utěrka) 

 Igelitový ubrus na lavici 

 Modelína + podložka A4 

 Lepidlo na papír

 

Tělesná výchova: 

 

Vhodné oblečení a obuv s bílou podrážkou v pytlíku na TV.  

(Dokud bude lepší počasí, je nutné mít i druhou obuv na ven. Můžou to být tenisky, v kterých děti ráno 

přijdou do školy.) 

 

 

 

 

 

Papírenské potřeby bylo možné objednat ve škole za 135 Kč od firmy Poprokan. K vyzvednutí budou v září. 

Následující seznam platí pouze pro ty, kteří neobjednali ve škole: 

 Sešit č. 513    5ks 

 Sešit č. 512    10ks 

 Sešit č. 5110    1ks 

 Sešit č. 644                     1ks 

 Notový sešit                                       1ks 

 Barevné papíry                  2x 

 Bílé čtvrtky: A4                      40ks 

A3   10ks 

 Podložka s lenochem do sešitu A4 1ks 

 

 

Sešity, prosím, doma nenadepisujte, budeme nadepisovat společně! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školní potřeby pro 4. ročník na  školní rok 2018 / 2019  

 

VŠE  PODEPSANÉ ! 

 

 Obaly na sešity a učebnice 

 Papírové zakládací desky (na euro obaly) 1ks 

 Euro obaly                                                    20ks 

 

                                                                                                    Do kufříku: 

Do penálu: 

 

 Pero  2x 

 Tužky č. 1, 2, 3   

 Pastelky 

 Guma  

 Nůžky 

 

Dále:  

 

 Pravítko (30 cm) 

 Trojúhelník s ryskou 

 Kružítko + náhradní tuhy 

 

 

 

 

 Vodovky 

 Tempery + paleta na tempery 

 Voskovky 

 Sada štětců 

 Kelímek na vodu 

 Hadr (plena, stará utěrka) 

 Igelitový ubrus na lavici 

 Modelína  

 Lepidlo na papír 

 Tuš černá 

 Špejle 

 Starší tričko nebo zástěru na převlečení 

 

 

 

Tělesná výchova: 

 

V prvním pololetí věci na plavání – plavky, čepici, ručník, mýdlo nebo sprchový gel.  

 

V druhém pololetí:  

Vhodné oblečení a obuv s bílou podrážkou v pytlíku na TV.  

(Pokud bude lepší počasí, je nutné mít i druhou obuv na ven. Můžou to být tenisky, v kterých děti ráno 

přijdou do školy.) 

 

 

Papírenské potřeby bylo možné objednat ve škole za 212 Kč od firmy Poprokan. K vyzvednutí budou v září. 

Následující seznam platí pouze pro ty, kteří neobjednali ve škole: 

 Sešit č. 523    13ks 

 Sešit č. 440    2ks 

 Sešit č. 420    1ks 

 Blok linkovaný A5                            1 ks 

 Blok čistý A4                                     1 ks 

 Sešit č. 644                     1ks 

 Barevné papíry                 2 sady 

 Bílé čtvrtky: A4                        40ks 

A3   20ks 

 Podložka (lenoch) do sešitu A4 3ks 

 

Sešity, prosím, doma nenadepisujte, budeme nadepisovat společně! 

 

 

 



 

Potřeby a pomůcky pro 5. ročník 

 

Výtvarná výchova, pracovní činnosti 

Kufřík + pracovní oděv 

 

Tempery, vodovky, paleta, nádoba na vodu (kelímek), sada štětců, hadřík, tuš (černá), 

voskovky, modelína, podložka, špejle, přírodní obyčejný provázek, průsvitná lepenka, lepidlo 

na papír, nůžky, pastelky, jehla, vata, černý fix. 

 

20 kusů/pololetí  čtvrtka A4 

20 kusů/pololetí  čtvrtka A3 

barevné papíry 

 

Sešity (obalené) 

5 ks  č. 544 

6 ks  č. 524 

3 ks  č. 440 (nelinkovaný velký) 

1 ks  č. 644 

1 ks  trhačka linkovaná (malá - A5) 

1 ks  trhačka nelinkovaná (velká – A4) 

1 ks  notový sešit (ze 4. ročníku) 

3 ks  linkovaná velká podložka do sešitu („lenoch“) 

 

- toto je v balíčku od Poprokanu 

 

Ostatní 

pravítko s ryskou, pravítko (30 cm), kružítko (+ náhradní tuhy), tužky (1, 2, 3) + mikrotužka 

(pentilka) (+ náhradní tuhy), 2x lepidlo v tyčince (penál + kufřík), malé pravítko do penálu 

 
 


