
 
Pomůcky pro 1. ročník 

 

Desky na sešity formát A4 a A5, zásobník na skládací abecedu – formát A4, pouzdro – vybavené, 2 

tužky č.2 – nejlépe trojhranné, pastelky ve dřevě – 12 barev (nejlépe trojhranné), malé nůžky s kulatou 

špičkou (existují i pro leváky), malé lepidlo na papír – tuhé v tyčince, kapsička PVC formát A4 a A5, 

strouhátko s krytem na 2 velikosti tužek, blok formát A5, 6 průhledných obalů na sešity – formát A5. 

TV: cvičební úbor – tenisky – do haly, tepláky, tričko, malý ručník (náhradní tričko, ponožky). 

VV: starou košili (tričko, zástěru) do VV, igelitový ubrus, kelímek na vodu, štětec tenký menší (6-8) 

a plochý (10-12), hadřík na štětce, lepidlo na papír – tuhé, větší kores 20g v tyčince, černý FIX. 

Všechno uložit do umývatelného pytlíku, který bude podepsaný. 

Do třídy: Přezůvky s plnou patou, 2 krabice papírových kapesníků v krabici, podložka na svačinku. 

Všechny učebnice a sešity musí být do 20. září obalené a podepsané (učebnice zezadu v tabulce). 

 

 

 

Pomůcky pro 2. ročník 

 

Desky na sešity formát A4 a A5, pouzdro – vybavené, 2 tužky č.2, 1 tužka č. 3, 1x trojúhelníkové 

pravítko, lenoch formát A5, průhlednou fólii A5, pastelky – 12 barev, 10 průhledných obalů na sešity 

– formát A5 a 4x formát A4, kapsička formát PVC A4 a A5, malé nůžky s kulatou špičkou (existují i 

pro leváky), malé lepidlo na papír – tuhé v tyčince, blok formát A5, strouhátko s krytem na 2 velikosti 

tužek. 

TV: cvičební úbor – tenisky – do haly, tepláky, tričko, malý ručník (náhradní tričko, ponožky). 

VV: starou košili (tričko, zástěru) do VV, vodové barvy, igelitový ubrus, kelímek na vodu, štětec 

tenký menší (6-8) a plochý (10-12), hadřík na štětce, plastelína, lepidlo na papír – tuhé, větší kores 

20g v tyčince, černý FIX. Všechno uložit do umývatelného pytlíku, který bude podepsaný. 

Do třídy: Přezůvky s plnou patou, 2 krabice papírových kapesníků v krabici, podložka na svačinku. 

Všechny učebnice a sešity musí být do 20. září obalené a podepsané (učebnice zezadu v tabulce). 

 

 

 

Pomůcky pro 3. a 4. ročník 

 

13 obalů malých, 4 velké obaly, obal na notový sešit HV, velký lenoch, pero, malé nůžky,  

2 pravítka (dlouhé + trojúhelník), pastelky, tužky /1x č.2, 2x č.3/ nebo pentilku, fixy, malé lepidlo na 

papír – tuhé v tyčince, průhledná folie malá i velká, kružítko, igelit, voskovky, vodové barvy, balení 

eurosložek, 2 rychlovazače A4 na zakládání eurosložek (4. ročník - 3 ks rychlovazačů), pastelky – 12 

barev, strouhátko s krytem, blok formát A5.  

TV: tenisky na pobyt venku i do tělocvičny, cvičební úbor, tepláková souprava, do tělocvičny tenisky 

s bílou podrážkou! 

VV: starou košili (tričko, zástěru) do VV, vodové barvy, igelitový ubrus, kelímek na vodu, štětec 

tenký menší (6-8) a plochý (10-12), hadřík na štětce, plastelína, lepidlo na papír – tuhé, větší kores 

20g v tyčince, černý FIX. Všechno uložit do umývatelného pytlíku, který bude podepsaný. 

Do třídy: Přezůvky s plnou patou, 2 krabice papírových kapesníků v krabici, podložka na svačinku. 

Všechny učebnice a sešity musí být do 20. září obalené a podepsané (učebnice zezadu v tabulce). 


