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Požadavky pro 1. třídy na školní rok 2012/2013 

 

Aktovku, pouzdro, pastelky, plnící pero 2x - nejlépe Tornádo, tužku č. 2, ořezávátko, 

zásobník na písmenka, zásobník na číslice, desky na sešity,  kvalitní kovové nůžky, obaly na 

sešity A5 - 5 ks,  obal na deníček A6 – 1 ks, obaly na učebnice /bude upřesněno/, vodové 

barvy KOH-I-NOOR, voskovky KOH-I-NOOR, štětec kulatý č. 10, štětec plochý č.12, 

deníček A6, gumu,   papírové hodiny /obyčejné/, podložku na modelování, plastelínu, 

cvičební úbor, cvičky, přezůvky, malý ručník, látkový ubrousek na svačinu. 

 

 

Požadavky pro 2. třídy na školní rok 2012/2013 

Pero 2x, modelovací hmota, vodové barvy, voskovky (velké), pastelky (12ks), lepidlo, tužka 

č. 2 – 3x a č. 3 – 1x, trojúhelníkové pravítko, podložka na modelování, papírové hodiny, 

štětec (č. 8,12), nůžky, guma, strouhátko, slovníček 2 ks 

NEKUPOVAT sešity, výkresy – bude zakoupeno jednotně z peněz, které budou vybrány na 

začátku roku (asi 200 Kč).  

 

 

 

 

Požadavky pro 3. třídu na školní rok 2012/2013 

Obaly na sešity a učebnice, voskové pastelky, plnicí pero 2x, tužky č. 2, 3 (2+2), pastelky, 

vodové barvy KOHINOOR (ne čínské!), kovové nůžky, kelímek, štětec plochý č.12, štětec 

kulatý, plastelína, dlouhé pravítko, trojúhelníkové pravítko s ryskou, kovové kružítko 

(označit). 

NEKUPOVAT sešity, výkresy, barevné papíry, lepidla – bude zakoupeno jednotně z peněz, 

které budou vybrány na začátku roku (200 Kč).  

 

 

 

 

Požadavky pro 4. třídy na školní rok 2012/2013 

Pravítko 30 cm, kružítko, trojúhelník s ryskou, štětce, kelímek na vodu (cca 200 ml), vodové 

a temperové barvy, plastelínu, lep. Herkules (větší), nůžky, suché a vosk. pastely, PVC 

podložku (A3), pevný pytlík s kapsami na pomůcky (k lavici), oblečení a obutí do TV (v 

plátěném pytl.), 1 WC papír, 1 balík papír. kapes, 1 mýdlo                  

NEKUPOVAT – sešity, pracovní sešity, materiál do Vv a Pč – bude zakoupeno jednotně 

z peněz, které budou vybrány na začátku roku. 
 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

 A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Základní škola 

 

 

 

 

Požadavky pro 5. třídy na školní rok 2012/2013 

Kvalitní kovové kružítko, nový trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, tužka pentelka, asi 300 

Kč na pomůcky. Další pomůcky budou nakoupeny jednotně na začátku 5. ročníku, asi 200,- 

Kč. 

 

 

Požadavky pro 6. třídu na školní rok 2012/2013 

Sešity: malý hrubý linkovaný-3 ks, malý tenký linkovaný-8 ks,malý hrubý nelinkovaný-9ks, 

malý tenký nelinkovaný – 4 ks, poznámkový blok – 1 ks   

Pomůcky do matematiky: pravítka – 2 ks, kružítko, úhloměr, tužky č. 2 a 3.   

Pomůcky do Vv: budou nakoupeny hromadně  

Papíry: (na lab. a pís. práce) linkované dvojlisty velké - 10 ks, bílé nelinkované velké – 25 ks 

  

 

Požadavky pro 7. třídy na školní rok 2012/2013 

Sešity: malý hrubý linkovaný-3 ks, malý tenký linkovaný-8 ks,malý hrubý nelinkovaný-9ks, 

malý tenký nelinkovaný – 4 ks, velký hrubý sešit nelinkovaný 1 ks, poznámkový blok – 1 ks,  

Pomůcky do matematiky: pravítko s ryskou-2 ks, kružítko-2 ks, úhloměr, pentilka(0,5)–2 ks. 

Pomůcky do Vv: budou nakoupeny hromadně  

Papíry: (na lab. a pís. práce) linkované dvojlisty velké - 10 ks, bílé nelinkované velké – 25 ks 

 

Požadavky pro 8. třídy na školní rok 2012/2013 

Sešity: malý hrubý linkovaný-4 ks, malý tenký linkovaný-10ks,malý hrubý nelinkovaný-9ks, 

malý tenký nelinkovaný-3 ks, poznámkový blok – 1 ks,  velký hrubý sešit nelinkovaný 1 ks  

Pomůcky do matematiky: pravítka – 2 ks, kružítko, úhloměr, tužky č. 2 a 3, kalkulátor.  

Pomůcky do Vv: budou nakoupeny hromadně  

Papíry: (na lab. a pís. práce) linkované dvojlisty velké - 10 ks, bílé nelinkované velké – 30 ks 

 

 

Požadavky pro 9. třídu na školní rok 2012/2013 

Sešity: malý hrubý linkovaný-4 ks, malý tenký linkovaný-8 ks,malý hrubý nelinkovaný-9ks, 

malý tenký nelinkovaný-3 ks, poznámkový blok – 1 ks,  velký hrubý sešit nelinkovaný 1 ks  

Pomůcky do matematiky: pravítka – 2 ks, kružítko, úhloměr, tužky č. 2 a 3, kalkulátor.  

Pomůcky do Vv: budou nakoupeny hromadně  

Papíry: (na lab. a pís. práce) linkované dvojlisty velké - 10 ks, bílé nelinkované velké – 30 ks 
 

 


