Pomůcky na školní rok 2020 – 2021
1. ročník – Mgr. Lenka Lídlová
Vážení rodiče,
v I. třídě ve školním roce 2020/2021 potřebujeme k výuce pracovní sešity a pomůcky:
Název

Nakladatelství

Písanka 1. – 6. díl

ABC Music

(6 x 26,-) 156,--

Sešit A6 s pomoc. linkami

ABC Music

12,--

Psaní písmen aneb než vstoupíme do písanky

ABC Music

17,--

Blok s pomocnými linkami

ABC Music

2,--

Matematika 1/1 – prac. uč.

Fraus

89,--

Matematika 1/2 – prac. uč.

Fraus

89,--

Procvič. sešit k Matematice

ABC Music

7,--

Sada číslic

Fraus

9,--

Sada geometrických tvarů

Fraus

9,--

Sada peníze

Fraus

9,--

Prvouka – prac. učebnice

Nová škola

Objednává škola, hradí rodiče

Orientační cena

89,-488,--

Během letních prázdnin zakupte tyto sešity a pomůcky na výtvarnou výchovu
a pracovní činnosti:

















1x - sešit č. 544 s okraji nerecyklovaný
1x – sešit č. 5110
1x – sešit č. 420 čistý/nelinkovaný A4 nerecyklovaný
kelímek – stabilní s víčkem
1x - tužka č. 1
1x – tužka č. 3
nůžky
ořezávátko
fixy
štětec č. 4, č. 8, č. 10, č. 12 kulatý i plochý
eurodesky A4 – 20 ks
obaly na sešity – obstarejte v září podle konkrétního sešitu
papírové kapesníky
omyvatelné prostírání na svačinu
sáček na přezůvky (není povinný)
na AJ rychlovazač

Balíček pro prvňáčky v ceně 500,-- Kč – hradí OÚ Lomnice:
plastový košíček a pouzdro na pomůcky, ubrus na lavici (slouží na výtvarnou výchovu), taška
na cvičební úbor, plastový box na portfolio, 2x rychlovazač, plastelína, vodové barvy, pastelky
Progressa, lepidlo, tužka č. 2 (2 kusy), stíratelný fix na mazací tabulku, fix černý silný a slabý,
guma Maped

Pomůcky hrazené školou:
mazací tabulka, čtenářský deník

Peníze na pracovní sešity a pomůcky 488,-- Kč (objednává škola), prosím, odevzdejte
do 18. září 2020 + 200,-- Kč do třídního fondu. Aktuální informace najdete také na
webových stránkách školy: www.lomnicezs.cz.

První třídní schůzka je předběžně naplánovaná na středu 2. září 2020. Bližší informace
budou upřesněny 1. září 2020.

Prosím Vás o lékařské POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE k účasti na škole
v přírodě. Je nutné k našemu prvnímu výjezdu (adaptační pobyt v září). Doporučuji termín
lékařské prohlídky na konec srpna z důvodu platnosti 24 měsíců.

Pomůcky na školní rok 2019 – 2020
2. ročník – Mgr. Eva Korbelová
Prosím Vás
prázdnin:
-

o zakoupení těchto sešitů a školních pomůcek během letních
sešit č. 544 s okrajem nerecyklovaný (školníček) – 1 ks
sešit č. 513 s okrajem nerecyklovaný – 1 ks
sešit č. 523 s okraji nerecyklovaný – 1 ks
notový sešit (může zůstat z první třídy)
na AJ rychlovazač

Prosím, ať mají děti řádně vybavený penál:
tužka č. 1, 2, 3
pero Tornádo – 1 ks (gumovací pero NE)
tenký černý fix
eurodesky 20 ks,
závěsné desky 3 ks
čtvrtky 10 ks
Pomůcky z 1. třídy jsou zachovalé, nenahrazujte je novými, pouze doplňte.
ručník, textilní taška na cvičební úbor (z 1. třídy), balení papírových
kapesníků, uvítáme lahev sirupu
obaly na učebnice a sešity – obstarejte v září
Peníze na pracovní sešity 405,-- Kč a do třídního fondu 300,-- Kč budu
vybírat v září. Přeplatek z tohoto roku 12,-- Kč převedu do fondu 2. třídy.

Pomůcky na školní rok 2019 – 2020
3. ročník – Mgr. Olga Dibalová
Zakoupí škola a hradí rodiče:
Český jazyk 3/1 pracovní sešit

Nová škola

43,--

Český jazyk 3/2 pracovní sešit

Nová škola

43,--

Matematika se čtyřlístkem – 3/1 PS

FRAUS

55,--

Matematika se čtyřlístkem – 3/2 PS

FRAUS

55,--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosím Vás, během letních prázdnin, o zakoupení těchto sešitů a školních
pomůcek:
sešit č. 544 s okrajem nerecyklovaný (školníček) – 1 ks
sešit č. 513 s okrajem nerecyklovaný – 2 ks
sešit č. 523 s okraji nerecyklovaný – 4 ks
notový sešit (může zůstat z druhé třídy)
Prosím, ať mají děti řádně vybavený penál:
tužka č. 1, 2, 3
kvalitní pastelky
gumu
ořezávátko
pero Tornádo – 1 ks
tenký černý fix
Zachovalé pomůcky z 2. třídy nenahrazujte novými, pouze doplňte kapsář:
vodové barvy (české), voskovky, stabilní kelímek, štětec č. 8 a 10 plochý
i kulatý (sada štětců), lepidlo, plastelínu, nůžky s kulatým hrotem, ořezávátko,
pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko kovové, náhradní pero Tornádo, malé
tempery, ručník s poutkem, igelit na lavici, pracovní oděv, textilní taška na
cvičební úbor (z 2. třídy), balení papírových kapesníků
- obaly na učebnice a sešity – obstarejte v září
- čistý a vybavený kapsář přinesou děti dle instrukcí na začátku školního roku.
Peníze na pracovní sešity 196,-- Kč a do třídního fondu 250,-- Kč budu
vybírat v září.

Pomůcky na školní rok 2020 – 2021
4. ročník – Bc. Lucie Turková
ČJ – 2x sešit č. 523
M – 1x sešit č. 523, 1x sešit č. 420 + papírová podložka (lenoch)
PŘ – 1x sešit č. 440
VL - 1x sešit č. 440
AJ – 1x sešit č. 544
HV – 15 ks eurodesek + rychlovazač
OSV – 10 ks eurodesek + rychlovazač
1x školníček nebo notýsek
100 ks kancelářského papíru A4
VV – vodové barvy, temperové barvy, suchý pastel, progressa, voskové pastely,
kelímek na vodu, štětce (1 plochý, 2 kulaté), nůžky lepidlo, 10x čtvrtka A3,
30x čtvrtka A4, pastelky
100 Kč na další výtvarné potřeby
Geometrie – pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, guma, mikrotužka, kružítko

Všechny sešity i učebnice prosím obalit.

Pomůcky na školní rok 2020 – 2021
5. ročník – Pavel Šamšula
Výtvarné potřeby a potřeby na matematiku (do krabice):
30 malých čtvrtek
15 velkých čtvrtek
Složka barevných nelepících papírů
Vodovky, kelímek na vodu
Štětce (1 plochý, 1 střední kulatý, 1 tenký; černé štětiny – nikoliv barevné umělé)
Tempery
Modelína
Černá tuš
Fixy, voskovky, pastelky
Pero s násadku na kresbu tuší (stačí tenká, tzv. špička)
Nůžky
Lepidlo na papír + Herkules
Pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko + náhradní tuhy č. 3
Sešity – předepsané jméno a příjmení, třída, obalené:
č. 440 4x (velký bez linek, střední tloušťka; na literaturu, geometrii, přírodovědu,
vlastivědu)
č. 523 8x (malý, linkovaný, na ČJ – D, ČJ – prověrky, ČJ – Š, M – Š, M – D, M –
prověrky;
zbývající 2 jsou náhradní do krabice).
AJ – 1x sešit č. 544
INF – 1x sešit č. 524
Pokud žáci mají místo ve stávajících sešitech, mohou si pokračovat do nich.
Penál:
2 pera (1x na psaní + 1x náhradní), krátké pravítko, tužky (1, 2, 3), pastelky, guma,
ořezávátko.
Kdo má možnost, přinese balík papírů do PC.
Papírové kapesníčky. Podsedák na židli.
Ceny objednaných PS:
ČJ 1. díl + ČJ 2. díl – Kč 55 + Kč 55 = Kč 110
M 1. díl + M 2. díl – Kč 45 + Kč 55 = Kč 100
Bude se vybírat na začátku září.

Pomůcky na školní rok 2020 – 2021
6. ročník – Mgr. Romana Poupětová
Dějepis
 1 x sešit č. 424
Český jazyk
 2 x sešit č. 544 (mluvnice; sloh a čtení)
 1 x sešit č. 524 (kontrolní práce)
 sešit formátu A4 s tvrdými deskami na čtenářský deník (pokud ho už máte
zavedený, nekupujte nový)
 20 listů bílého kancelářského papíru
Anglický jazyk
 1x sešit č. 544 (p. uč. Poupětová)
 sešit 1x 524, 1x 544, rychlovazač a eurofolie. Pokud mají děti sešity z loňského
roku, mohou používat dále. (p. uč. Horová)
Rope
 rychlovazač, eurodesky (20 ks), 20 listů bílého kancelářského papíru
Instrumentální obohacování
 Instrument (objedná škola)
Občanská a rodinná výchova
 Rychlovazač
 1 box na práce dětí (může být plastový nebo papírový, viz obr.)
M – sešit 1x 444, sešit 1x 440
PŘ – sešit 1x 420, pracovní sešit (nakupuje škola, cena 89 Kč)
Z – sešit 1x 420, sešit 1x 524
Školní atlas světa, Kartografe Praha
PČ – sešit 1x 524
F – sešit 1x 524
HV – rychlovazač a eurofolie (možno také použít z loňského roku)

Pomůcky na školní rok 2019 – 2020
7. ročník – Nikola Trojanová
M – skupina p. uč. Trojanové: 1 x sešit č. 444, 1 x sešit č. 440
skupina p. uč. Gajdošové: 2 x sešit č. 544, 1 x sešit č. 524, 1 x sešit č. 420
kružítko, tužky č.3, pravítko 2 x - min. jedno s ryskou
D – 1 x sešit č. 544
PŘ – 1 x sešit č. 544, 1 x prac. sešit Fraus za 89,- Kč – objedná škola
NJ – 1 x sešit č.544, 2 x sešit č. 524, 25 ks papíru A4, kapesní česko-německý
slovník
RJ – 2 x sešit č. 544, prac. sešit Pojechali za 231,- Kč – objedná škola
F – 1 x sešit č. 444
ČJ – 2 x sešit č.544, 3 x sešit č. 524, 25 ks papíru A4
ZSCH – 1 x sešit č. 544
AJ – 1 x sešit č. 544, 2 x sešit č. 524, euroobaly, papíry
Z – 1 x sešit č. 424, 1 sešit č. 544, Školní atlas světa (zůstává z min. roku)

Pomůcky na školní rok 2020 – 2021
8. ročník – Eva Ličková
ORV – sešit 544, 20 volných papírů A4
Zeměpis – sešit 420, vlastní Školní atlas světa, nakl. Kartografie Praha
Přírodopis – sešit 420
Anglický jazyk – jakýkoliv sešit, rychlovazač, 50 eurodesek, 50 ks volných papírů,
sešit 524 (p. uč. Horová)
Anglický jazyk – 1x sešit č. 544 (p. uč. Poupětová)
Německý jazyk – Německo-český, česko-německý slovník (kapesní), sešit 544 (1x)
případně zachovat sešit Theorie z loňského školního roku, sešit 524 (1x), 25 ks
bílého papíru
Ruský jazyk – sešit 524, pracovní sešit POJECHALI 2 (je pro 8. i 9. třídu) 231,- Kč.
Český jazyk – sešit 544 (2x) případně zachovat sešit výkladový a literární z loňského
školního roku, sešit 524 (3x), 25 ks bílého papíru
Zachovat čtenářský deník z loňského školního roku.
Cvičení z českého jazyka - Testy z českého jazyka – cvičebnice obsahující vzorové
testy z přijímacích zkoušek → Budou zakoupeny školou.
Cvičení z matematiky – sešit 444
Dějepis – sešit 544, sešit 524
Matematika (skupina p. učitelky Trojanové) – sešit 444, sešit 440, sešit na
Matematika (skupina p. učitelky Gajdošové) – sešit 440, sešit 524, sešit 544
Fyzika – sešit 445
Chemie – sešit 444, sešit 624
Výtvarná výchova - na pomůcky se vybírá 100,- Kč
HV – rychlovazač, 20 eurodesek, 20 ks papíru
Volba povolání – rychlovazač, 50 eurodesek, 50 ks volných papírů
(Pro všechny sešity platí, že se může pokračovat v sešitě z předchozího ročníku.)

Pomůcky na školní rok 2020 – 2021
9. ročník – Mgr. Miroslava Horová
ORV – sešit 544
Zeměpis – sešit 420, vlastní Školní atlas světa, nakl. Kartografie Praha, pracovní
sešit
Přírodopis – sešit 420, pracovní sešit
Informatika – sešit 544
Anglický jazyk – jakýkoliv sešit, rychlovazač, sešit 524
Německý jazyk – sešit 544, sešit 524
Český jazyk – sešit 544 (2x), 524 (3 x), zachovat čtenářský deník z loňského
školního roku
Cvičení z českého jazyka – Testy z českého jazyka – cvičebnice obsahující vzorové
testy z přijímacích zkoušek (Pokračujeme ve cvičebnici z loňského školního roku.)
Dějepis – sešit 444
Matematika – sešit 444, sešit 440
Cvičení z matematiky – sešit 444
Fyzika – sešit 444
Chemie – sešit 444, sešit 624
Výtvarná výchova - na pomůcky se vybírá 100,- Kč
HV – rychlovazač
Volba povolání – rychlovazač
Balík čistých papírů A4, balík eurodesek (fólii do rychlovazačů)
(Pro všechny sešity platí, že se může pokračovat v sešitě z předchozího ročníku.)

