
1.A    tř.uč.    Michaela Tomášiková

Zajistí škola (Platba rodiče v září.) Zajistí rodiče

Český Jazyk a Literatura

Slabikář (Nová škola, 95Kč), Živá abeceda(Nová škola, 57Kč), 

Moje první psaní- uvolň. cviky, 30 Kč), Písanka 1.-4. díl (Nová 

škola, á 16Kč), , Živá abeceda modrý obal, 49 Kč, slabikar 

růžový 94 Kč, pracovní sešit ke slabikari růžový 52 Kč, moje 

první psaní fialové 30 Kč, pisanky 4 díly (Medved, srna v zimě, 

srna v létě, tucnak, a 20 Kč); VŠE od NOVÉ ŠKOLY DUHOVA 

RADA

Penál: 2 tužky č.2, pastelky- 12 barev, guma, ořezávátko, 

krátké pravítko, nůžky, 2 pera na později. Sešit č.511+, č.440, 

notýsek č.644. Desky na sešity A4., Sešit 511+, 440, 644

Anglický Jazyk Wattsenglish Green (Wattsenglish, 350,-) x

Matematika a její 

aplikace

Matýskova Matematika 1.,2.,3. díl- učebnice pro 1. r. ( Nová 

škola, á 65Kč), Procvičujeme s Matýskem- Počítáme do pěti a 

deseti (Nová škola , 35Kč) Procvičujeme s Matýskem - 

Počítáme do dvaceti (Nová škola, 35Kč), Matyskova 

matematika 1.-3.dil, celková cena 200, Procvicujeme s 

Matyskem modrá a fialová, 40 za obě. Obojí je od Nové školy 

duhova rada. Číslice a tečky od Albry 21 Kč 

Sešit č.513. Desky na číslice + Číslice- sada 0-20., Sešit 513

Prvouka
Prvouka1 -učebnice z původní řady- modrý obal ( Nová škola, 

89Kč), Prvouka 1 nová škola původní rada modrý obal, 90 Kč 
Sešit č.520. Papírový model hodin s pohyblivými ručičkami., x

Hudební výchova
Začínáme s HV -1. r.,prac. listy (Nová škola, 35 Kč), Začínáme s 

hudební výchovou pracovní listy, nová škola, 35 Kč 
x, x

Výtvarná výchova x, x

Kreslící karton A4- 20 ks, A3- 20 ks. Box nebo kufřík: 

temperové barvy, anilinové barvy, voskovky, progressa, černý 

fix, štětce č.12,8,2, paleta, kelímek ,omyvatelný ubrus na lavici, 

hadřík nebo houbička na nádobí, starší triko nebo zástěra. 

Balení papírových kapesníků, tekuté mýdlo.

Tělesná výchova x
Sportovní oblečení ,sálová obuv, venkovní obuv,švihadlo, 

tenisový míček 

Pracovní činnosti x
Složka barevných papírů, lepidlo tyčinka, lepidlo Herkules 

malé, modelína

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PŘEDMĚTY SE UPŘESNÍ V ZÁŘÍ

PŘEDMĚT
Pomůcky


