E VROPSKÁ ŠKOL A B RUSEL III
M ATEŘSKÁ ŠK OLA A PRVN Í STUPEŇ

Š KOLNÍ

ROK

2020 - 2021

SEZNAM UČEBNIC
1. třída – ČESKÁ SEKCE
PŘEDMĚT
Český jazyk

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY
Čtení s radostí
Učíme se číst, učebnice
Učíme se číst – prac. sešit
Moje první psaní
Písanka 1. roč./1 díl, nová řada
Písanka 1. roč./2 díl, nová řada
Písanka 1. roč./3 díl, nová řada
Písanka 1. roč./4 díl, nová řada

Matematika

AUTOR, ISBN, NAKLADATELSTVÍ
84 Kč
132 Kč
111 Kč
27 Kč

978-80-7235-521-1, nakl. SPN
978-80-7235-584-6, nakl. SPN
978-80-7235-583-9, nakl. SPN
978-80-7289-806-0, nakl. Nová šk.

19 Kč
19 Kč
19 Kč
19 Kč

EAN: 8595606700604, nakl. Nová šk.
EAN: 8595606700611, nakl. Nová šk.
EAN: 8595606700628, nakl. Nová šk.
EAN: 8595606700635, nakl. Nová šk.

Prosím o zakoupení sešitů (viz níže)
Matematika 1/1 – dle prof. Hejného – nová generace 978-80-7489-543-2, Fraus
+ sada příloh
129 Kč
Matematika 1/2 – dle prof. Hejného – nová generace 978-80-7489-544-9, Fraus
119 Kč

Člověk a jeho svět se Zetíkem
Poznávání
našeho světa Vystřihovací příloha k učebnici prvouky 1.roč.
Pojďme si hrát - pracovní sešit pro HV
Hudební
výchova

Ve škole děti dostanou :
- agendu
- sešity Intermath (matematika)

Učebnice lze zakoupit například:
https://ucebnice.fraus.cz/
https://www.luxor.cz/

169 Kč 978-80-7358-302-6, nakl. Didaktis
49 Kč EAN: 8594059328762, nakl. Didaktis
62 Kč Nesvadba, Pospíšilová, Vozar
EAN: TE0044, nakl. Talacko
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SEZNAM POMŮCEK
1. třída – ČESKÁ SEKCE
PENÁL (VŠE PODEPSANÉ)
pero s naznačeným úchopem (např. Stabilo,
Tornádo) 2 ks, popřípadě náhradní náplně
tužky (nejlépe trojhranné) – č. 1, 2 a 3 (č. 2
mít více kusů)
měkká guma
pastelky (alespoň 12 barev)
malé pravítko (aby se vešlo do penálu)
tuhé lepidlo v tyčince 1 ks (značka Pritt)
nůžky
ořezávátko
barevné fixy – mohou být v pouzdru mimo
penál
TĚLESNÁ VÝCHOVA
sportovní obuv na suchý zip (bílá podrážka)
(cvičební úbor možno zakoupit online na
stránkách školy)
HUDEBNÍ VÝCHOVA
zobcová flétna např. Yamaha s tyčinkou na
čištění
SEŠITY A DALŠÍ POTŘEBY
Písankový sešit s pomocnými linkami 511+
EAN: 8595606700017 (2 ks)
Písankový sešit s pomocnými linkami 512+
EAN: 8595606700024 (2 ks)
Sešit A5 čtverečkovaný 5110 (1ks)
Sešit A5 linkovaný s odskokem linky 523 (1x)
Blok A4 nelinkovaný
- pevné desky - formát A4, hřbet cca 3 cm (na
přenos sešitů a knížek), zavírací na gumičku
- šanon kancelářský A4 na portfolio (hřbet
šířka 7 cm)
- plastové desky s rychlovazačem 4 ks např.
https://www.kancelar123.cz/detail/4827-desky-srychlovazacem-ruzove

- sada samolepicích štítků (např.
https://www.knihydobrovsky.cz/papirnictvi/stitkykancelarske-96-ks-658208)

- průhledné obaly na všechny sešity a
učebnice (na sešity snímatelné obaly)
- plastový obal se zipem nebo s drukem,
velikost A5 (1ks) (např.
https://www.papirnictvidaubner.cz/detail/18346/obal-sezipem-modre-a4-pp-panta-plast.html)

- plastový obal se zipem nebo s drukem,
velikost A6 (3ks)
- stíratelná tabulka na psaní 1 ks (z jedné
strany linky, z druhé bílá plocha) + stíratelný
fix - 2 ks (je třeba průběžně doplňovat)
VÝTVARNÉ POTŘEBY - UMĚLOHMOTNÝ BOX
S VÍKEM (cca. 35 x 25 x 15 cm – může být
větší, vše se tam musí vejít)
zástěra nebo staré triko (zakrývající paže)
noviny na pokrytí stolu
vodové barvy
tempery – sada 10 barev
kulatý štětec č. 6 a 8, plochý štětec č. 12 a 16
kelímek, hadřík
sada barevných papírů 2x
lepidlo v tyčince velké 3ks (značka Pritt)
lepidlo klovatina (hnědá)
voskovky
suché pastely (barvy v základní sadě 12 ks)
černý silný a slabý fix lihový
hnědý a černý uhel
černá tuš
inkoust modrý (ne modrá tuš)
modelína netvrdnoucí barevná
modelovací hmota tvrdnoucí (nejlepší od firmy
Jovi)
podložka pro modelování A3
zmizík
lepící páska
přezůvky (podepsané)
2x krabice papírových kapesníků
1x kuchyňské utěrky
Další případné pomůcky budou zadány vždy
podle potřeby.
Prosím o označení všech pomůcek (nůžky,
pravítko, modelovací podložka, cvičky,
přezůvky, obal flétny) jménem dítěte
permanentním fixem.
Též prosím o podepsání a obalení všech
učebnic a sešitů. Výtvarné pomůcky a další
věci můžete přinést v den třídních schůzek,
které se konají večer před zahájením
školního roku (v podepsané tašce).
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SEZNAM UČEBNIC
2. třída – ČESKÁ SEKCE
PŘEDMĚT
Český jazyk

UČEBNICE a PRACOVNÍ SEŠITY
Český jazyk 2
Český jazyk 2/1
Český jazyk 2/2
Čítanka 2
Písanka 2/1
Písanka 2/2
Procvičujeme si - Psaní y/ý a i/í po tvrdých a měkkých souhl.a psaní ě
Procvičujeme si - Psaní souhlásek na konci a uvnitř slov

Matematika

NAKLADATELSTVÍ, ISBN
129,45,55,139,35,35,-

Fraus, 978-80-7238-717-5
Fraus, 978-80-7238-718-2
Fraus, 978-80-7238-719-9
Fraus, 978-80-7238-722-9
Fraus, K 109
Fraus, K 110

44,- SPN, 80-7235-238-5
44,- SPN, 80-7235-239-3

Matematika 2/1 – dle prof. Hejného – nová generace +
Fraus, 978-80-7489-456-5
sada příloh (Hybridní pracovní učebnice)
139,Matematika 2/2 – dle prof. Hejného – nová generace
Fraus, 978-80-7489-457-2
(Hybridní pracovní učebnice)
129,-

Poznávání našeho Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ, učebnice
světa
Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ, pracovní sešit

149,- Didaktis, 978-80-7358-078-0
99,- Didaktis, 978-80-7358-079-7
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SEZNAM POMŮCEK
2. třída – ČESKÁ SEKCE
průhledné, nebarevné obaly na sešity (snímatelné) a učebnice formátů A5, A4 (obalit doma)
Většinu materiálu lze použít z prvního ročníku.
pevné desky – formát A4, hřbet cca 3cm (na přenos sešitů a knížek), zavírací na gumičku
šanon A4 – na zakládání prací, hřbet široký cca 7 cm, na dvě dírky s uzavíratelným klipsem, uvnitř již založených cca
100 euroobalů (průsvitných košilek)
šanon A4 – pro hodnocení dětí – hřbet široký cca 2-3 cm, kroužkový na dvě či čtyři dírky, uvnitř již založených cca 50
euroobalů (průsvitných košilek)
obal spisový s klopou a drukem A5 EURO 1 ks
obal spisový s klopou a drukem A6 EURO 3 ks
stíratelná tabulka na psaní (z jedné strany linky, z druhé bílá plocha, lze použít z první třídy pokud není zničená) +
stíratelný fix – min. 2 ks,
měkké desky s rychlosvorkou 3ks + 1 ks na etiku/náboženství
PENÁL:
Pero (např. Tornádo, Stabilo) 2ks
sada tužek č. 2 (HB – bude nutné průběžně doplňovat),
jedna tužka č. 1, jedna tužka č. 3
pastelky – 12 barev
měkká guma
tuhé lepidlo v tyčince (+ další zásoby doma)
nůžky
ořezávátko
zmizík
malé pravítko 20 cm
Sešity (podepište doma):
sešit A5 linkovaný č. 523 - 3x
sešit A5 čtverečkovaný č. 5110 – 2x
sešit A4 nelinkovaný č. 420 – 2x

DÁLE:
krabice papírových kapesníků (průběžně se bude vybírat
další)
papírové kuchyňské utěrky 2ks
přezůvky
úbor na TV (lze zakoupit na stránkách školy)
boty do tělocvičny s bílou podrážkou
na podzim a na jaře sportovní obuv na ven
zobcová flétna (značka Yamaha, Aulos, umělohmotná)

VÝTVARNÉ POTŘEBY - UMĚLOHMOTNÝ BOX S VÍKEM
NA KLIPSY (cca. 35 x 25 x 15 cm – může být větší, vše se
tam musí vejít) – lze použít z první třídy, popř.

doplnit chybějící
noviny místo igelitových ubrusů (vyberu si, budeme
průběžně doplňovat)
hadřík na utírání štětců
zástěrka nebo tričko (zakrývající i paže)
vodové barvy (ne „svítivé“ odstíny)
tempery (stačí základních šest barev)
voskovky (12 barev)
suché pastely (barvy v základní sadě 12 ks)
tuš černá, kulatá krabička od sýra jako držák tuše
inkoust modrý (ne modrá tuš)
kulatý štětec č. 6 a 8., plochý štětec č. 12, 16, kelímek
2x sada barevných nelepících papírů
izolepa tenká 1ks
tuhé lepidlo v tyčince velké – 3 ks
lepidlo klovatina (hnědá)
modelovací hmota samotvrdnoucí
modelína barevná
podložka na modelování A3

Prosím o označení všech pomůcek (nůžky, pravítko, modelovací podložka, cvičky, přezůvky, obal flétny…) jménem
dítěte permanentním fixem či jiným způsobem.
Další případné pomůcky budou zadány vždy podle potřeby.
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SEZNAM UČEBNIC
3. třída – ČESKÁ SEKCE
UČEBNICE a PRACOVNÍ SEŠITY

NAKLADATELSTVÍ

PŘEDMĚT
Český jazyk

Učebnice - Český jazyk 3
Pracovní sešit – Český jazyk 3/1
Pracovní sešit – Český jazyk 3/2
Čítanka 3

Fraus 978-80-7238-857-8
Fraus 978-80-7238-858-5
Fraus 978-80-7238-859-2
Fraus 978-80-7238-863-9

Písanka pro 3. ročník 1 díl
Písanka pro 3. ročník 2 díl

NNS 859-56-0670-126-7

Procvičujeme si - Vyjmenovaná slova
Procvičujeme si - Slovní druhy
Člověk a jeho svět – pacovní sešit

SPN 978-80-7235-240-1
SPN 978-80-7235-246-3
Didaktis 978-80-7358-110-7

Matematika 3/2 pracovní sešit
Početník pro 3. ročník – Geometrie

Fraus 978-80-7238-825-7
Fraus 978-80-7238-826-4
Pansofia 978-80-86490-35-9

Poznávání
našeho světa
Matematika Matematika 3/1 pracovní sešit

Ve škole děti dostanou : agendu
sešity Intermath (matematika)

Učebnice lze zakoupit například:
http://ucebnice.fraus.cz/
http://neoluxor.cz/ucebnice/

NNS 859-56-0670-075-8
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SEZNAM POMŮCEK
3. třída – ČESKÁ SEKCE
průhledné – nebarevné – obaly na sešity formátu A5, A4 a na učebnice (obalte doma)
šanon A4 – na zakládání prací, hřbet široký cca. 5 cm, na dvě dírky s uzavíratelným klipsem, uvnitř již založených
cca 150 euroobalů (průsvitných košilek) a barevné rozdělovače (1 sada)
měkké desky s rychlosvorkou A4 – 3 ks
sada lepících štítků na jmenovky na knihy, nebo podepište knihy a sešity doma
VÝTVARNÉ POTŘEBY - UMĚLOHMOTNÝ BOX S VÍKEM
NA KLIPSY (může být větší, vše se tam musí vejít)
noviny místo igelitových ubrusů (budeme
průběžně doplňovat)
hadřík na utírání štětců
zástěrka nebo tričko (zakrývající i paže)
vodové barvy
tempery, stačí základních 6 barev
voskovky, 12 barev
suché pastely (barvy v základní sadě 12 ks)
kulatý štětec č. 6 a 8., plochý štětec č. 12
kelímek
2 x sada barevných nelepících papírů
tuhé lepidlo v tyčince střední – 2 ks
modelovací hmota tvrdnoucí hnědá
podložka na modelování A3
Sešity (všechny sešity, prosím, obalte)
sešit A5 linkovaný č. 523 - 3x
sešit A5 nelinkovaný č. 520 – 2x
papírová podložka s linkami na psaní
sešit A5 čtverečkovaný č. 5110 – 1x
sešit A4 nelinkovaný č. 420 – 2x
blok A4 nelinkovaný

Penál
Pero Tornádo, Pilot nebo Stabilo + náhradní náplně
tužky č. 1 (1 ks), č. 2 (2 ks), č. 3 (1 ks) + další do zásoby
měkká guma
pastelky – 12 barev
tuhé lepidlo v tyčince 1x + další do zásoby doma
nůžky
ořezávátko
malé pravítko 15 cm
zmizík
Matematické pomůcky (vše podepsané)
kružítko
pravoúhlý trojúhelník s ryskou velký
dlouhé pravítko 25 cm
Hudební výchova
Zobcová flétna značky Yamaha nebo podobné kvality
Tělocvik
Sportovní boty do tělocvičny
na podzim a na jaře sportovní boty na ven
krabice papírových kapesníků (průběžně se budou
vybírat další)
2 role kuchyňských papírových utěrek
přezůvky

Prosíme o označení všech pomůcek (nůžky, pravítka, modelovací podložka, boty na TV, přezůvky, obal flétny)
jménem dítěte permanentním fixem či jiným způsobem.
Další případné pomůcky budou zadány vždy podle potřeby.
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SEZNAM UČEBNIC
4. třída – ČESKÁ SEKCE

UČEBNICE a PRACOVNÍ SEŠITY

PŘEDMĚT
Český jazyk

Pravopis podstatných jmen hrou
Procvičujeme shodu přísudku s podmětem
Procvičování pravopisu
Materiály budou kopírovány

Poznávání
našeho světa
Matematika Matýskova matematika pro 4.roč., 1. díl (pracovní sešit)

Pracovní sešit Geometrie pro 4.ročník, Matýskova matematika

Ve škole děti dostanou :

NAKLADATELSTVÍ
978-80-7289-804-6, nns.cz
978-80-7289-708-7, nns.cz
978-80-7563-124-4, Taktik

978-80-7289-942-5, nns.cz
978-80-7289-841-1, nns.cz

- Agendu (žákovskou knížku)
- sešity Intermath (matematika)

Prosím o označení všech pomůcek (nůžky, pravítko, modelovací podložka, cvičky, přezůvky, obal flétny)
jménem dítěte permanentním fixem či jiným způsobem.
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SEZNAM POMŮCEK
4. třída – ČESKÁ SEKCE
•
•
•
•
•
•

šanon A4 – na zakládání prací - hřbet široký cca 7 cm, na dvě dírky s uzavíratelným klipsem, uvnitř již
založených cca 150 euroobalů (průsvitných košilek)
pevné desky – formát A4, hřbet cca 3cm (na přenos sešitů a knížek v aktovce), zavírací na gumičku
stíratelná tabulka na psaní 1 ks + stíratelný fix - velká zásoba – děti spotřebovávají velmi mnoho fix
měkké desky s rychlosvorkou A4 – 3 ks
sada lepících štítků na jmenovky na knihy
obal spisový s klopou a drukem A4 1 ks

Penál
pero 2ks + náhradní náplně
tužky – č. 1 (1 ks), č. 2 (2 ks), č. 3 (1 ks)
měkká guma
pastelky (12 barev)
malé pravítko
tuhé lepidlo v tyčince
nůžky
ořezávátko
Matematické pomůcky

kružítko + náhradní tuhy
pravoúhlý trojúhelník s ryskou
dlouhé pravítko (30cm)
úhloměr
Sešity

sešit č. 440 A4 nelinkovaný – 1 ks
sešit č.523 A5 širší linky – 2 ks
sešit č. 544 A5 linkovaný – 2 ks
Katalogová kniha 30 listů
blok A4 nelinkovaný - 1 ks
blok A4 linkovaný - 1 ks
blok A5 linkovaný – 1 ks
A4 papírová podložka s linkami

Výtvarné potřeby
UMĚLOHMOTNÝ BOX S VÍKEM NA KLIPSY (cca. 35 x 25 x
15 cm)
noviny místo igelitových ubrusů (budeme
průběžně doplňovat)
hadřík na utírání štětců
zástěrka nebo tričko (zakrývající i paže)
tempery – 10 barev
voskovky – 12 barev
tuš černá
černá lihová (permanent) fixa tenká (S), střední (M), silná
kulatý štětec č. 6 a 8., plochý štětec č. 12
kelímek
1x sada barevných nelepících papírů
tuhé lepidlo v tyčince velké – 3 ks
podložka na modelování A3
Výtvarné potřeby budeme dávat dohromady podle druhů
– děti nepotřebují vlastní box
Tělocvik

školní úbor, případně tričko, kraťasy
cvičky nebo tenisky do tělocvičny
sportovní obuv na ven (podzim, jaro)
plavání
přezůvky - dobrovolné
2 krabice papírových kapesníků
1 role kuchyňských papírových utěrek

EVROPSKÁ ŠKOLA BRUSEL III
MATEŘSKÁ ŠKOLA A PRVNÍ STUPEŇ

ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

SEZNAM UČEBNIC
5.třída–ČESKÁSEKCE
PŘEDMĚT

UČEBNICE a PRACOVNÍ SEŠITY

NAKLADATELSTVÍ

Český jazyk

Hravá čeština 5 – PS
Hravá čeština 5 - učebnice
Procvičujeme si… Pravopis přídavných jmen
Procvičujeme si… Shoda přísudku s podmětem

978-80-7563-058-2, TakTik
978-80-7563-136-7, TakTik
80-7235-292-X, SPN
80-7235-304-7, SPN

Matematika

Matýskova matematika pro 5. ročník 1. díl – PS
Matýskova matematika pro 5. ročník 2. díl – PS
Matýskova geometrie pro 5. ročník - PS

978-80-7289-946-3

Hravá vlastivěda 5 ČR a Evropa – PS
Poznávání
našeho světa Hravá vlastivěda 5 Novodobé české dějiny – PS
Hravá přírodověda 5 Člověk a jeho svět - PS

978-80-7289-947-0
978-80-7289-966-1
978-80-7563-024-7, TakTik
978-80-7563-033-9, TakTik
978-80-7863-070-4, TakTik

EVROPSKÁ ŠKOLA BRUSEL III
MATEŘSKÁ ŠKOLA A PRVNÍ STUPEŇ

ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

SEZNAM POMŮCEK
5. třída – ČESKÁ SEKCE

PENÁL:
Pero/propiska 1ks + náhradní náplně
tužky – č. 1 (2 ks), č. 2 (2 ks), č. 3!!! (2 ks)
guma
pastelky (alespoň 12 barev)
malé pravítko
tuhé lepidlo v tyčince (velmi často budeme
doplňovat)
nůžky
ořezávátko
fixa na tabulku (velmi často budeme doplňovat)
MATEMATICKÉ POMŮCKY:
kružítko + náhradní tuhy
pravoúhlý trojúhelník s ryskou
dlouhé pravítko
úhloměr (nejlépe koh-i-noor)
TĚLESNÁ VÝCHOVA:
sportovní obuv
(cvičební úbor k zakoupení ve škole)
Sportovní obuv na ven (podzim, jaro)
plavání
SEŠITY:
sešit č. 440 A4 nelinkovaný – 1 ks
sešit č.523 A5 širší linky – 2 ks
sešit č. 544 A5 linkovaný – 2 ks
Katalogová kniha 30 listů na čtenářský deník
blok A4 nelinkovaný - 1 ks
blok A4 linkovaný - 1 ks
blok A5 linkovaný – 1 ks

VÝTVARNÉ POTŘEBY - - UMĚLOHMOTNÝ BOX
S VÍKEM NA KLIPSY (cca. 35 x 25 x 15 cm – může
noviny místo igelitových ubrusů (budeme
průběžně doplňovat)
hadřík na utírání štětců
zástěrka nebo tričko (zakrývající i paže)
tempery – 10 barev
voskovky – 12 barev
tuš černá
černá lihová (permanent) fixa tenká (S), střední (M),
silná
kulatý štětec č. 6 a 8., plochý štětec č. 12
kelímek
1x sada barevných nelepících papírů
tuhé lepidlo v tyčince velké – 3 ks
podložka na modelování A3

Dále:
šanon A4 – na zakládání prací – hřbet široký cca 7
cm, na dvě dírky s uzavíratelným klipsem, uvnitř již
založených cca 150 euroobalů (průsvitných košilek)
šanon A4 – školní portfolio – hřbet široký cca 2 cm,
kroužkový na dvě či čtyři dírky, uvnitř již založených
cca 50 euroobalů (průsvitných košilek)
pevné desky – formát A4, hřbet cca 3cm (na přenos
sešitů a knížek v aktovce), zavírací na gumičku
stíratelná tabulka na psaní 1 ks + stíratelný fix velká zásoba – děti spotřebovávají velmi mnoho fix
měkké desky s rychlosvorkou A4 – 2 ks
sada lepících štítků na jmenovky na knihy
obal spisový s klopou a drukem A4 1 ks
2 krabice papírových kapesníků
1 role kuchyňských papírových utěrek

