
ŠKOLNÍ POTŘEBY – 2. ročník

sešity: 3 ks 512 s pomocnou linkou

7 ks 512

6 ks 513

1 ks 5110

pravítko – trojúhelník s ryskou

2 tužky č. 2, 2 tužky č.3

složky s drukem na pracovní listy do Aj

psací fólie A4, úkolníček, mazací tabulka se 2 fixy, tuhé lepidlo,

pestré barevné papíry,

voskové pastely (KOH - I- NOR,MAPED)

černý fix, plastelína,vodovky

temperové barvy (6 ks), kulatý a plochý štětec (lze použít z loňska)

PROSÍME NEPODEPISOVAT SEŠITY

………………………………………………………………………………………………………….

ŠKOLNÍ POTŘEBY – 3. ročník

sešity:   12 ks 523
1 ks 440
1 ks 5110
2 ks 513 ( do Aj)

pravítko – trojúhelník s ryskou
2 tužky č. 2, 2 tužky č. 3
lenoch A4, fólie A4, fólie A5 ( pro III.C,B fólie ne), úkolníček, tuhé lepidlo, nůžky,
pestré barevné papíry,
voskové pastely KOH - I- NOR,
2 černé fixy, plastelína, černá tuš,
mazací tabulka se 3 fixy
vodové barvy, pastelky, guma, strouhátko
temperové barvy (6 ks)
kulatý a plochý štětec

PROSÍME NEPODEPISOVAT SEŠITY



ŠKOLNÍ POTŘEBY – 4. ročník
sešity:  12 ks  523

6 ks 524
1 ks 545
1 ks 5110
1 ks   440

Aj 1 ks 544
1 ks 523

pravítko 30 cm (pevné), trojúhelník s ryskou,
2 tužky č. 3, 2 tužky č. 2, kružítko,
guma, strouhátko,
1ks fólie A4, 2 ks fólie A5, úkolníček,
mazací tabulka se 3 fixy,
tuhé lepidlo HERKULES, nůžky,
pestré barevné papíry 2x,
voskové pastely KOH – I - NOR,
černý fix, barevné fixy,
plastelína, černá tuš,
redis pero se špičkou č. 2,
vodové barvy, temperové barvy (6 ks),
pastelky, kulatý a plochý štětec, ubrus PVC,
složka na sešity  z PVC a drukem uprostřed na zapínání (formát A4)

PROSÍME NEPODEPISOVAT SEŠITY

…………………………………………………………………………………………………………

ŠKOLNÍ POTŘEBY – 5. ročník

sešity:   10 ks  524
2 ks 540
4 ks 544
3 ks 564
1 ks 440

pravítko 30 cm (pevné), trojúhelník s ryskou,
2 tužky č. 2, 2 tužky č. 3, kružítko,
lenochy do sešitu bez linek A4,
mazací tabulka se 3 fixy,
1ks fólie A4, 2ks fólie A5,
úkolníček, 2 ks tuhé lepidlo HERKULES,
nůžky,pestré barevné papíry,
voskové pastely KOH – I - NOR / MAPED,



černý a zelený fix, černá tuš,
redis pero se špičkou č. 2,
pastelky, guma, strouhátko,
vodové barvy, temperové barvy (6 ks),
kulatý a plochý štětec,
složka na sešity  z PVC a drukem uprostřed na zapínání (formát A4)

PROSÍME NEPODEPISOVAT SEŠITY


