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SEZNAM UČEBNIC
1. třída – ČESKÁ SEKCE
PŘEDMĚT
UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY
Český jazyk Začínáme číst a psát – nová generace
(hybridní pracovní učebnice)
Už čteme a píšeme sami – nová generace
(hybridní pracovní učebnice)
Čítanka 1
Uvolňovací cviky se zvířátky
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 Matematika 1/1 – prof. Hejného – nová generace + sada
příloh
Matematika 1/2 –prof. Hejného – nová generace

Oskarova prvouka
Poznávání
našeho světa

Ve škole děti dostanou:
- agendu
- sešity Intermath (matematika)
Učebnice lze zakoupit například:
https://ucebnice.fraus.cz/
https://www.luxor.cz/
https://www.nns.cz/blog/
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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 (č. 2 více
kusů)
měkká guma
pastelky (alespoň 12 barev)
malé pravítko (aby se vešlo do penálu)
tuhé lepidlo v tyčince 1 ks
nůžky
ořezávátko
barevné fixy – mohou být v pouzdru mimo
penál
TĚLESNÁ VÝCHOVA
sportovní obuv na suchý zip (podrážka vhodná
do tělocvičny)
cvičební úbor – kraťasy, tričko
(popř. školní 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 (1 ks)
Sešit A4 nelinkovaný 520( 1 ks)
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 (2 ks)
- 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
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).

