Seznam pomůcek pro 4. ročník ZŠ-SVV
 Penál: pero (nejlépe Stabilo nebo Tornádo), tužky - č. 1, č. 2, č. 3, guma, pastelky,
ořezávátko, fixy, nůžky, rtěnkové lepidlo
 Dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, desky na sešity, obaly na učebnice, obaly na sešity a
žákovskou knihu, stíratelná tabulka (př. Mája) + 2 popisovače (modré nebo černé barvy)
 Euro desky + 20 ks euroobalů
 SEŠITY :
- notýsek - 1x
- č.. 512 – 12x
- č.5110 – 12x
- č.420 – 1x
- notový sešit – 1x
 Pomůcky na PV a VV:
- temperové barvy, vodové barvy, tuš, štětce – 2x plochý, 2x kulatý
- voskovky, křídy, modelína
- čtvrtky – 15x velké, 15x malé
- lepidlo na papír rtěnkové, Herkules, kelímek, barevné papíry – 2x
- igelit na lavici
- zástěra nebo ochranný oděv (staré triko…).
Vše uložit nejlépe do kufříku (krabice). Neukládat pomůcky do igelitové tašky.
 Pomůcky na TV:
- cvičky, botasky, triko, trenýrky, tepláková souprava
Vše uložit nejlépe do látkové tašky – sáčku. Neukládat do igelitové tašky.
 Do třídy:
- ručník, ubrousek na svačinu
- papírové kapesníky – celé balení
- toaletní papír

 Přezůvky se světlou podrážkou!!!
 Vše podepsat!!!

Seznam pomůcek pro 3. ročník ZŠ
 Penál: pero (nejlépe Tornádo), tužky - č. 1, č. 2, č. 3, guma, pastelky, ořezávátko,
fixy, nůžky, rtěnkové lepidlo
 Dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, desky na sešity, obaly na učebnice, obaly na sešity a
žákovskou knihu, kružítko + náhradní tuhy, stíratelná tabulka (př. Mája) + 2 popisovače
(modré nebo černé barvy)
 Euro desky + 20 ks euroobalů
 SEŠITY :
- notýsek - 1x
- notový sešit – 1x
- č.523 – 12x
- č.424 – 5x
- č.420 – 1x
 Pomůcky na PV a VV:
- temperové barvy, vodové barvy, tuš, štětce – 2x plochý, 2x kulatý
- voskovky, křídy, modelína
- čtvrtky – 15x velké, 15x malé
- lepidlo na papír rtěnkové, Herkules, kelímek, barevné papíry – 2x
- igelit na lavici
- zástěra nebo ochranný oděv (staré triko…).
Vše uložit nejlépe do kufříku (krabice). Neukládat pomůcky do igelitové tašky.
 Pomůcky na TV:
- cvičky, botasky, triko, trenýrky, tepláková souprava
Vše uložit nejlépe do látkové tašky – sáčku. Neukládat do igelitové tašky.
 Do třídy:
- ručník, ubrousek na svačinu
- papírové kapesníky – celé balení
- toaletní papír

 Přezůvky se světlou podrážkou!!!
 Vše podepsat!!!

Seznam pomůcek pro 4. ročník ZŠ
 Penál: pero (nejlépe Tornádo), tužky - č. 1, č. 2, č. 3, guma, pastelky, ořezávátko,
fixy, nůžky, rtěnkové lepidlo
 Dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, desky na sešity, obaly na učebnice, obaly na sešity a
žákovskou knihu, kružítko + náhradní tuhy, stíratelná tabulka (př. Mája) + 2 popisovače
(modré nebo černé barvy)
 Euro desky + 20 ks euroobalů
 SEŠITY :
- notýsek - 1x
- notový sešit – 1x
- č.524 – 10x
- č.424 – 7x
- č.420 – 1x
 Pomůcky na PV a VV:
- temperové barvy, vodové barvy, tuš, štětce – 2x plochý, 2x kulatý
- voskovky, křídy, modelína
- čtvrtky – 15x velké, 15x malé
- lepidlo na papír rtěnkové, Herkules, kelímek, barevné papíry – 2x
- igelit na lavici
- zástěra nebo ochranný oděv (staré triko…).
Vše uložit nejlépe do kufříku (krabice). Neukládat pomůcky do igelitové tašky.
 Pomůcky na TV:
- cvičky, botasky, triko, trenýrky, tepláková souprava
Vše uložit nejlépe do látkové tašky – sáčku. Neukládat do igelitové tašky.
 Do třídy:
- ručník, ubrousek na svačinu
- papírové kapesníky – celé balení
- toaletní papír

 Přezůvky se světlou podrážkou!!!
 Vše podepsat!!!

Organizace – školní rok 2019 – 2020
I. pololetí:

od 02. 09. 2019 – 30. 01. 2020

II. pololetí:

od 01. 02. 2019 – 30. 06. 2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středu 30. října 2019
Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020. Vyučování začne
v pondělí 6. ledna 2020.
Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny:

17. února - 23. února 2020

Velikonoční prázdniny:
Letní prázdniny:

čtvrtek 9. dubna 2020 (pátek 10. dubna 2020 – státní svátek)

od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

