Základní škola a Mateřská škola Kašava,
okres Zlín, příspěvková organizace
____________________________________________________________________________________________
Kašava 193, 763 19 KAŠAVA

Zřizovatel Obec Kašava

POMŮCKY PRO 1. TŘÍDU
KUFŘÍK (velikost 35 x 23 cm) / pevná krabice (např. od bot):
-

nůžky se zakulacenou špičkou
temperové barvy (10 ks, KOH-I-NOR), progresy (12 barev), vodové barvy,
barevné papíry (sada)
lepidlo v tubě
štětce (1 tenký kulatý, 1 plochý-1 cm široký, 1 středně kulatý)
pevný plastový kelímek na vodu
hadřík na utírání štětců
černá tuš, voskovky, plastelína (velká sada)
zástěra nebo staré triko, igelitový ubrus (zakrytí lavice)

PLÁTĚNÝ PYTLÍK DO TĚLESNÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY
-

cvičky se světlou podrážkou (do tělocvičny)
tenisky (na cvičení venku)
tričko s krátkým rukávem, kraťase
tepláková souprava (mikina, tepláky)
ponožky

Bez řádného vybavení do TV dítě nemůže z bezpečnostních důvodů cvičit.
POUZDRO
-

2 tužky č. 2 (středně silné)
2 pera Tornádo – ne gumovací (2. pololetí)
ořezávátko, guma
2 fixy na stíratelnou tabulku a hadřík na utírání tabulky
pastelky, průhledné pravítko (15 cm)

OSTATNÍ POMŮCKY
-

fólie na propisování – 1x A5, 1x A4
stírací tabulka A5 (z jedné strany bez linek, z druhé s linkami)
obaly na učebnice a sešity
desky na sešity (1x formát A4), desky na sešity (1x formát A5)
uzavřené přezůvky

HYGIENICKÉ POTŘEBY
- plátěný svačinový ubrousek

Aby nedocházelo k záměně nebo ztrátě věcí, je vhodné všechny věci zřetelně označit.

Základní škola a Mateřská škola Kašava,
okres Zlín, příspěvková organizace
____________________________________________________________________________________________
Kašava 193, 763 19 KAŠAVA

Zřizovatel Obec Kašava

POMŮCKY PRO 2. – 5. TŘÍDU
VÝUKA (v pouzdře, aktovce)
-

2 pera nebo čínská pera (ne propisky)
2 tužky č. 2 (středně silné) + pentelka, ořezávátko
kružítko, náhradní tuhy
guma
1 pravítko krátké (15 cm), 1 pravítko dlouhé (30 cm), trojúhelník s ryskou
zmizík
hadřík na utírání pera a tabulky
stírací tabulka – formát A5
2 fixy na stírací tabulku
fólie na propisování – 2 ks A5, 1 ks A4
psací podložka do malého a velkého sešitu (lenoch)
pastelky
lepidlo v tubě
nůžky

KUFŘÍK
-

temperové barvy (12 ks, KOH-I-NOR) + 2 ks náhradní běloby
progresy (12 barev)
vodové barvy
barevné papíry (sada)
štětce – 1 tenký kulatý, 1 středně silný, 1 plochý – nejvýše 1 cm široký (ne se silnými umělými,
rovně střiženými chlupy)
pevný plastový kelímek na vodu, hadřík na utírání štětců
černá tuš
voskovky
plastelína (velká sada)
zástěra nebo staré triko
igelitový ubrus (zakrytí lavice), několikery noviny (jako savá podložka)
sada fixů
lepidlo – malý Herkules
špejle

PLÁTĚNÝ PYTLÍK DO PRACOVNÍ A TĚLESNÉ VÝCHOVY
-

cvičky (do tělocvičny), tenisky (na cvičení venku)
tričko s krátkým rukávem, kraťase
tepláková souprava (mikina, tepláky)
ponožky

Bez řádného vybavení do TV dítě nemůže z bezpečnostních důvodů cvičit.
OSTATNÍ
- obaly na učebnice a sešity
- přezůvky – doporučujeme uzavřené
- desky na sešity

Aby nedocházelo k záměně nebo ztrátě věcí, je vhodné všechny věci zřetelně označit.

Základní škola a Mateřská škola Kašava,
okres Zlín, příspěvková organizace
____________________________________________________________________________________________
Kašava 193, 763 19 KAŠAVA

Zřizovatel Obec Kašava

POMŮCKY PRO 6. – 9. TŘÍDU
VÝUKA (v pouzdře, brašně)
- 2 pera
- 2 tužky č. 1, 2, 3 + pentelka na rýsování
- kružítko, náhradní tuhy
- guma
- 1 pravítko krátké (15 cm), 1 pravítko dlouhé (30 cm), trojúhelník s ryskou, úhloměr
- fólie na propisování – 2 ks A5
- psací podložka do malého a velkého sešitu (lenoch)
- pastelky
- lepidlo v tubě
- nůžky (nejlépe s úzkou špičkou)
- ořezávátko
- trhací blok papírů
KUFŘÍK
- temperové barvy (12 ks, KOH-I-NOR) + 2 ks náhradní běloby
- progresy (12 barev)
- vodové barvy
- barevné papíry (sada)
- štětce – 2 tenké kulaté, 1 středně silný, 1 plochý užší, 1 plochý šíře cca 1 cm
- pevný plastový kelímek na vodu, hadřík na utírání štětců
- černá tuš, násadka na pero
- voskovky
- plastelína (velká sada)
- zástěra nebo staré triko
- igelitový ubrus (zakrytí lavice), několikery noviny (jako savá podložka)
- sada fixů (12 ks)
- lepidlo – Herkules
- černý centropen
- měkká tužka řady B (5B, 6B, … 12B)
PLÁTĚNÝ PYTLÍK DO PRACOVNÍ A TĚLESNÉ VÝCHOVY
- sportovní obuv se světlou podrážkou (do tělocvičny), sportovní obuv (na cvičení venku)
- tričko s krátkým rukávem, kraťase
- tepláková souprava (mikina, tepláky)
- ponožky
Bez řádného vybavení do TV dítě nemůže z bezpečnostních důvodů cvičit.
OSTATNÍ
- obaly na učebnice a sešity
- přezůvky
Aby nedocházelo k záměně nebo ztrátě věcí, je vhodné všechny věci zřetelně označit.

