Pomůcky 2. stupeň
předmět
Čj

pomůcky
Coubalová
564 – 2x (mluvnice, diktáty)
524 – 3x (sloh, mluvnice, domácí úkoly)
444 – 1x (slohové práce)
Zoubek
444 (464) – 1x (mluvnice/sloh)
524 – 1x (literatura)
524 (544) – 1x (diktáty)
Vždy možno pokračovat v zavedeném sešitě z předešlého ročníku.
desky (kapsa, obal) s patentkou formát A4 – 1x
Korečková
564 - 1x (mluvnice / sloh)
544 - 1x (literatura)
524 - 1x (diktáty)
A4 průhledná popisovací podložka (folie)
desky (kapsa, obal) s patentkou formát A4 – 1x
všechny sešity a učebnice budou obaleny
Novotná D.
544(564) 2x (mluvnice, literatura)
524 2x (DÚ a sloh)

Aj

544 - 3x + obaly (možno použít sešity z minulého ročníku)
A4 desky na pracovní listy
pevný obal na učebnici a pracovní sešit
A4 folie

Rj

544 - 1x
444 - 1x

Fj

544 - 2x (Budou v nich pokračovat i v dalším ročníku)
A4 desky/kapsa na pracovní listy

Nj

544 - 1x (školní sešit)
524 - 1x (testový sešit)
524 - 1x (sešit na slovíčka)
A4 průhledná popisovací podložka (folie)
všechny sešity a učebnice budou obaleny
Vždy možno pokračovat v zavedeném sešitě z předešlého ročníku.

D

Zoubek
euroobaly formátu A4 (Balení většinou obsahuje 100 ks euroobalů.
Zvažte, zda se někomu nevyplatí nákup 1 balení pro 2–4 žáky).
rychlovazač na euroobaly formátu A4
ostatní vyučující
444 (464) – 1x
Kroupová
544 – 1x

Vo

524 – 1x

Dom

520 - 1x + obal

Z

obal na učebnici

Př

560 - 1x
učebnice, pracovní sešit i školní sešit budou obaleny

Vz

520 - 1x + obal

M

540 - 3x + podložka
440 - 2x + podložka
420 - 1x + podložka
pravítko
trojúhelník s ryskou
úhloměr (průhledný)
tužka měkká a tvrdá (mikrotužka)
kružítko kovové s náhradními tuhami
měkká guma
brusný papír
tyčinkové lepidlo
matematické třídy navíc: šablonka kolmého písma 5 mm
6. ročník navíc: 5110 - 1x
sešity i učebnice budou obaleny

F

545 - 2x – žáci mohou pokračovat v sešitě z předešlého roku
učebnice i sešit budou obaleny

Ch

540 nebo 560 - 1x
učebnice, sešit a pracovní sešit budou obaleny

Tv

sálová obuv se světlou podrážkou
kraťasy/tepláky + triko + mikina (do tělocvičny i na ven)
venkovní sportovní obuv
dívky gumička do vlasů

Hv

524 – 1x
6. A, B – notový sešit + obal, 544 - 1x + obal, lepidlo

Pp

520 - 1x + obal

It

libovolný obalený sešit, stejný od 5. do 9. ročníku

Vv

kufřík nebo krabice
igelit na pokrytí lavice
pracovní oděv
nádoba na vodu – větší objem
hadřík, hadr
tempery
vodovky
anilinky
tuš černá
fixy
černé fixy různé tloušťky
měkká tužka (1, 2)
voskovky
suché křídy
progresa (dobrovolně)
štětce: 3x plochý tvrdý (3 šířky – úzký, střední, široký)
3x vlasový měkký kulatý (3 šířky – úzký, střední, široký)
špejle
nůžky
lepidlo Herkules
tuhé lepidlo na papír
izolepa
barevné papíry

