
1. ROČNÍKY 

 

 

 
Seznam věcí pro prvňáčky 

 

 
 

• .vhodná aktovka na záda 

• přezůvky s bílou podrážkou 

• cvičební úbor -v látkovém sáčku (tričko, cvičky, trenýrky, míček, švihadlo) 

• penál (2 ořezané tužky č.2, měkká guma, ořezávátko, později 2 pera 

TORNÁDA, nůžky - kulatá špička) 

• fixy (základní barvy), pastelky (větší počet barev) 

• desky na sešity 

• zásobník na číslice, zásobník na písmena 

• 10 průhledných obalů na sešity, obal na notýsek, pracovní sešity, slabikář 

• igelitová podložka na lavici, větší nádobka na vodu (od velkého jogurtu), 

hadřík, modelína, zástěrka nebo košile -  dle uvážení, tuhé lepidlo 

• omalovánka 

• ručník s poutkem, látkový ubrousek na svačinu, kapesníčky 

- krabička, toaletní papír 

 

Seznam věcí, které dostanou ve škole 
 
vodové barvy,kulatý štětec, voskovky, sešity, čtvrtky, papíry  na kreslení, barevné 

papíry, písanky, pracovní sešity, notýsek 

 

Seznam věcí, které škola půjčí 

 
Slabikář, kapsář 

 

 

VŠE ČITELNĚ PODEPIŠTE! 
(přezůvky, cvičky, boty obě) 



2.A 

 

 

Seznam pomůcek pro 2 . ročník 
 

 

 
Aktovka - penál   -  1-2 pera 

2 tužky (č. I a 2) 

pastelky, nůžky , guma, ořezávátko 

pravítko krátké - 20crrt 

  

 

 

- desky na sešity -velké 

-  2 malé fólie 
- 1velká fólie 

- 1 pravítko 30 cm 

- obaly na malé sešity - průhledné (asi 6ks) 

- obaly na pracovní sešit z matematiky a velký sešit na geometrii (2ks) 

- obal na notýsek 

- úkolníček 

- přezůvky se světlou podrážkou 

- látkový ubrousek na svačinu 

- malý ručník s poutkem 

- toaletní papír, kapesníčky, tekuté mýdlo 

 

Vv - igelit. podložka  na lavici, hadřík, staré tričko nebo košile, 

lepidlo (lepící tyčinka), voskovky 

 

Tv - cvičební úbor (trenýrky, tričko, cvičky) v látkovém sáčku, 

švihadlo, malý míček 

 

 

 

 

 
Vybírám ( do 27.6. 2019) na školní pomůcky (sešity, čtvrtky, náčrtrulcové a barevné papíry, 

podložku do velkého sešitu, pomůcky na Vv ...) do 2. třídy  150 Kč. 



2.B Seznam pomůcek pro 2. třídu 
 

Vybavení  penálu:  - minimálně  2x pera  !!! 

- pastelky např. Kores (12 barev) 

- 2x tužka č. 2 

- lx tužka č.3 
- ořezávátko 

- fixy  ( 6 barev) 

- guma 

- kvalitní nůžky s kulatou špičkou 

 
Cvičební úbor:  - trenýrky  (kraťasy) 

- bílé tričko 

- cvičky 

- švihadlo 

- malý míček 

Vše podepsané a uložené v látkovém pytli. 

 

Potřeby na Vv a Pč: - kelímek na vodu (z umělé hmoty) 

- hadřík 

- zástěra (s dlouhým rukávem) 

- fólie (igelit) na lavici 

- lepidlo (vysunovací) 

Ostatní potřeby jsou uložené ve třídě. 

 

Hygienické potřeby: - ručník s poutkem 

- látkový ubrousek na svačinu 

- papírové  kapesníky 

 

Další pomůcky: - aktovka 

- obaly na sešity, notýsek a učebnice  (průhledné) 

- desky na sešity a učebnice A4 

- desky na sešity a učebnice AS 
- 2x malá fólie AS 

- 2x velká fólie A4 

- papírové hodiny 

- podložka na stůl 60x40 cm 

- přezůvky se světlou podrážkou v sáčku 

 

Všechny pomůcky podepsat! 

 
Do 30.6. přinést 150 Kč na pomůcky pro 2. ročník. Doklady z 1. ročníku 

jsou uschovány pro kontrolu. Za vybrané peníze budou zakoupeny sešity, 

notýsky, čtvrtky, pravítka a další potřebné pomůcky. Kapsáře budou opět 

zapůjčeny. 

 

Přeji pohodové prázdniny plné sluníčka a v září se těším na viděnou. 



2.C 
 
 

SEZNAM POTŘEB PRO 2. TŘÍDU 

 
Přezůvky se světlou podrážkou 

Ubrousek na svačinu 

Ručník s poutkem 

 
Překontrolované a doplněné pomůcky na W 

1malý notýsek + obal 

8 průhledných obalů na malé sešity 

 
?ENÁL : 2 gumovací pera nebo 1+náplň-stále funkční!! 

2x tužky č.2 ,2x tužky č.3 - stále ořezané !! 

Guma, ořezávátko , nůžky, malé pravítko 

Studie pastelky- funkční + náhradní náplně 

Dát do pořádku desku na lavici 

 
Vše v penálu kontrolovat každý den !!! ! 

Cvičební úbor /kecky mít při sobě v den TV I 

Toa letní papír 

Kapesníčky již nosit každý sám - balíček do tašky, bal. do kapsáře 

Všechny knihy přinést obalené ! 

Všechny škoinipomůcky pokud možno podepsané 

 
Během roku prosím každý den kontrolovat domácí úkoly + podpis i ve čtecím listu, penál 

 
 

 

Mám -  nemám zájem o ŠvP I květen, cca 3200Kč, Hrachov - vše přibližné I 
 

rviám - nemám možnost nahlížet  do systému Bakalář podpis.................................. 

 
Do 26.6. přinést 150Kč - na pomůcky - nutné! 

 
Přeji hezkou dovolenou s vašimi ratolestmi a hodně úspěchů v nadcházejícím škoiním roce 

2019/2020 

Tř.uč. I.Budková 



3.A 
Pomůcky pro 3.třídu 

 
20x sešit 523 

1x sešit 440(bez linek) 

lx sešit 540 (bez linek) 

1x sešit 545 (čtverečky) 

lx notový sešit + obal 

2x notýsek + obaly 

17x obal na malý sešit 

2x obal na velký sešit 

Obaly na učebnice + žákovskou knížku 

2x velká linkovaná podložka do seš. bez linek 

Desky na sešity, velkou podložku na lavici, kancelářskou zásuvku do lavice 
 

 

 

Ka psář - větší s pevnými poutky , plátěný 

• vodovky, velké tempery , paleta, plastový kelímek , štětce - 1 plochý , 2 kulaté (slabý a 

silný), pastelky , voskovky , lx černá tuš, špejle, modelína , suché křídy na papír , fixy, 

3x tuhé lepidlo, lx lepidlo Herkules, igelitová podložka na lavici, silný černý fix, 

slabý černý fix 

 

40x malé čtvrtky 

30x velké čtvrtky 

1x náčrtník A4 

2x barevné papíry 

 
Penál - 2 pera (tornádo), 1 čínská propiska , 3 tužky č. 3, 

ořezávátko , guma, pastelky - základní barvy, kružítko kovové + náhr. tuhy, nůžky 

kulaté, krátké pravítko , lepidlo v tyčince 

 
• Pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, trojúhelník 

• Cvičební úbor, švihadlo - v plátěném pytlíku (ne igelitová taška) 

• Ručník, ubrousek , 2x toaletní papír, 20ks papírových kapesníků , lx mýdlo 

• 70 Kč na papíry ke kopírování a třídní fond 

• Přezůvky s bílou podrážkou 

 
! Vše podepsat! Sešity NEpodepisovat! 



3.B  

 

Pomůcky  pro 3. ročník 
 

Sešity: 523 25x Obaly: velký sešit 4x 

 520 l x  malý sešit 20x 

 540 l x  notýsek l x 

 440 l x  notový sešit l x 

644 l x 

notový s.  l x 

- podepsat na druhém řádku!!!! 

 
Penál:    inkoustová pera   2x 

čínská propiska I x 

tužka č. 2 l x 

tužka č. 3 2x 

guma, ořezávátko, malé pravítko 

 
VV:  náčrtn ík, barevné papíry ( 1 6 listů) 

klovatina  (lepidlo) 

pastelky a fixy 

temperové a vodové barvy 

umělecké křídy (suchý pastel) 

n ůžky (dokáží stříhat látku) 

tuhé lepidlo (váleček) 

voskovky, uhel, tuš , plastelína 

čtvrtky  A3 15 ks 

A4 30 ks 

fól ie l x 

malá l inkovaná podložka  2x 

velká l inkovaná podložka  l x 

 
Ma tematika: pravítko 30 cm 

trojúhelník s ryskou 

kovové kružítko 

 

 

 
zástěra nebo triko 

kelímek - velký (od vel kého jogurtu , 

Ramy, zavařovací sklen ice apod.) 

štětce - silný, středn í, slabý 

hadr na otírání štětců 

staré noviny (Kaufland , Lidi letáky apod.) 

- jako podložka pod čtvrtku 

paleta (stačí i miska, na které se prodává 

maso, zelenina) 

 

TV: cvičební úbor a obuv (ven i do tělocvičny) 

ten isák, pěnový míček, švihadlo 

Ostatní: přezůvky v sáčku 

kapsář, ručník 
 

Tříd n í fond:  200 , - Kč  (kopír. papíry, společný materiál na Vv, Pč, toal. papír a kapesníky , foto apod.) 

 

 



3.C 

 

 

 

 

 

 

Pomůcky pro 3. ročník 
 

Sešity: 512 20x 

513 l x 

523 lOx 

520 l x 

540 l x 

440 lx 

Obaly: velký sešit 

malý sešit 

notýsek 

notový sešit 

ŽK 

l x 

20x 

l x 

l x 

644 l x 

notový s.  l x 

Penál:   inkoustová pera   2x 

čínská propiska    l x 

tužka č. 2 l x 

tužka č. 3 2x 

guma, ořezávátko, malé pravítko 

 
VV:  náčrtník , barevné papíry (16 listů) 

klovatina  (lepidlo) 

pastelky a fixy 

temperové a vodové barvy 

umělecké křídy (suchý pastel) 

nůžky (dokáží stříhat látku) 

tuhé lepidlo (váleček) 

voskovky , uhel, tuš , plastelína 

čtvrtky  A3 l O ks 

A4 30 ks 

malá l inkovaná podložka  2x 

velká l inkovaná podložka 1x 

Matematika: pravítko 30 cm 

trojúheln ík s ryskou 

kovové kružítko 

 

 

 
zástěra nebo triko 

kelímek - velký (od velkého jogurtu , 

Ramy, zavařovací sklenice apod.) 

štětce - silný, středn í, slabý 

hadr na otírání štětců 

staré noviny (Kaufland, Lidi letáky apod.) 

- jako podložka pod čtvrtku 

paleta (stačí i miska, na které se prodává 

maso, zelen ina) 

 

TV: cvičební úbor a obuv (ven i do tělocvičny) 

tenisák, pěnový m íček, švihadlo 

Ostatní: přezůvky v sáčku 

kapsář, ručník 
 

Třídní fond:   I 00, - Kč  (kopír. papíry, společný materiál  na Vv, Pč, toal. papír , apod.) 



4.A 
 

Základní pomůcky pro 4. ročník 
 

Sešity: 
 

523 – l5x 

440 - lx 

424 - lx 

Notový sešit - lx (pokud mají děti málo popsaný z předchozího ročníku, lze použít) 

Notýsek - lx 

Obal na ŽK, obaly na sešity, obaly na učebnice 

Velká folie lx 

Malá folie 2x 

Podložka do nelinkovaných sešitů 

Desky na sešity 

V tomto přehledu nejsou zahrnuty sešity na cizí jazyk. 

 
Pomůcky na matematiku: 

lx pravítko 30 cm, lx trojúhelník s ryskou, lx funkční kovové kružítko + náhradní tuhy, 

 
 

Penál: 

2x pero 

lx propisovačka 

lx tužka č. 1 

2x tužka č. 2 

2x tužka č. 3 

Může být i mikrotužka + tuhy 

3x zvýrazňovač 

Guma, ořezávátko, krátké pravítko, pastelky, funkční nůžky (stříhající i látku) 

Penál prosím každý týden kontrolujte. 

 
Pomůcky na W: 

20x čtvrtky A4 

20x čtvrtky A3 (NEPODEPISOVAT JE) 

Náčrtník se žlutými papíry 

Barevné papíry, temperové barvy, vodové barvy, voskovky, suché pastely, štětce - plochý, kulatý silnější i slabý, 

kelímek na vodu z umělé hmoty, malířská paleta, igelitový ubrus na lavici, hadr na otírání štětců, černá tuš, 

černý fix tlustý i tenký, modelína, tuhé lepidlo ve válečku, zástěra nebo tričko, kufřík na pomůcky  

VŠE PODEPSANÉ! 

 
Pomůcky na TV: 

Cvičební úbor a obuv (ven i do tělocvičny) 

Švihadlo, tenisák - vše podepsané v látkovém pytli 
 

Ostatní: 

Podepsaný ručník do třídy 

Podepsané přezůvky v látkovém pytlíku (mohou zůstávat v šatně) 

Látkový ubrousek na svačinu 

Toaletní papír 4 ks 

Kapesníky již nevybíráme, děti si musí nosit každý den své. 

Tyto pomůcky si děti přinesou v 1. týdnu nového školního roku 2019/2020. Do 6. září 2019 přinesou děti 

200 Kč do třídního fondu (na kopírovací papíry, společný materiál na VV a PČ apod., možno ve dvou splátkách 

po 100 Kč - do 6. 9. 2019 a do 18. 10. 2019) 



4.B 

 

 

 

POTŘEBY A POMŮCKY DO 4. TŘÍDY 
Sešity: 

 
Český jazyk:  sešit 523 - 5x 

Matematika: sešit 511O - 5x 

Prvouka : sešit 544 - I x 

Geometrie: sešit 420 - l x, pod ložka do nel inkovaného sešitu 

l x notový sešit 

l x notýsek 

I x desky na patentku  (na pracovní  listy/pomocné  materiály  z hodin) 

l x velká fol ie, l x malá fol ie 
Nej sou zahrnuty sešity na cizí jazyk. 

Školní taška s vyztuženými zády: 
penál 

přezůvky v látkovém pytl íku (ne pantofle) 

látkový ubrousek na svačinu 

plastová krabička na svačinu 

plastová lahvička na pití 

desky na sešity (raději větší) 

obaly na kn ížky 

obaly na sešity, ŽK, notýsek 

Matematika 

pravítko 30 cm, trojú hel n ík s ryskou , funkční kovové kružítko+ náhradn í tuhy 

Penál: 
l x tužka č. 1, 2x tužka č. 2, 2x tužka č . 3 

pastel ky (lepší silné) 

krátké pravítko 

ořezávátko na tužky a na si lné pastel ky 

měkká guma 

nůžky (pro leváka nebo pro praváka) 

2x pero, l x propisovací tužka s modrou tuhou 

zmizík na inkoust 

Potřeby  na TV (v látkovém  pytli): 
cvičebn í úbor ven  i dovn itř (šortky/ legíny, tričko) 

cvičky do tělocvičny/sálová obuv, ten isky (botasky) na hřiště 

švihadlo, malý gumový míček/tenisový  míček 

Pom ůcky a potřeby na VV a PČ (v kufříku): 
čtvrtky 30ks malé, 20ks velké, dvoje barevné papíry 

zástěra/dlouhé  tričko 

hadřík na otírán í 

igel itový ubrus na lavici 

černý uhel , černá tuž, fixy, model ína, voskovky, vodové barvy, temperové barvy + paleta 

kelímek na vod u 

štětce 2x ploché (č.  I O, č.  12), 2x kulaté (č. 4, č. 6) 

2x bílá  lepící pasta , lepidlo Herkules  (větší) 

Ostatní potřeby: 
toaletn í papír 4ks 

2 balen í papírových  kapesníčků 
 

 

Vše označte dětem jménem. Sešity a čtvrtky nepodepisovat. 

 
Tyto pom ůcky si děti přinesou v I.týd n u nového školn ího roku 2019/2020. Do 13. zá ří 2019 přinesou děti 

150 Kč do tříd n ího fond u (na kopírovací pa píry, společn ý materiál na VV a PČ). 

 
Pr vn í den - bez aktovek s dobrou  náladou ©, Druh ý d en - vybavená aktovka. vybavený  penál, přezůvky  v  pytlíku . ručn ík.  

Třet í d en - při  nést ji ž potřeby na TY v látkovém pytl i , pot řeby na VY a PČ v kufříku 



4.C – pro děti z loňského roku 

 

  

 

 

 

Pomůcky do 4. třídy:  

10 sešitů č. 523 + obaly. 

2 malé a 1velkou fólii 

1notýsek + obal 

pracovní podložka na lavici 

obal na ŽK 

VV :do větší krabice od bot sbalte vodovky, tempery, paletu, 1plochý štětec, 1silný kulatý 

 
štětec, 1slabý kulatý štětec, voskovky, pastelky ( pokud nejsou v penálu),1černou tuš, 

modelínu, suché umělecké křídy, 2 lepidla ( tyčinky s tuhým lepidlem), klovatinu, fixy 

+ 30 malých čtvrtek,jedny barevné papíry 

 
Penál :2 pera, 2 tužky č. 3, 2 tužky č. 2 ( nebo mikrotužky), ořezávátko, guma, 

nůžky, krátké pravítko, černý popisovač na podepisová ní pomůcek 

Geometrie: 2 pravítka ( 30 cm) a 2 trojúhelníky s ryskou ( popisovačem podepsat), 

kružítko 

 

TV :sálovou obuv, cvičební úbor, tenisák, švihadlo ( vše v látkovém pytli nebo v batůžku) 

 
+ ručník, přezůvky, 150,- Kč do třídního fondu 

 
 
 

Vážení rodiče, 

 
budu moc ráda, když dětem ulehčíte práci ve škole a včas vybavíte své děti těmito 

pomůckami . Sešity nepodepisujte. To si děti samy zařídí ve škole . Dohlédněte, prosím, aby 

děti měly všechny učebnice obalené. 2. září si děti s sebou do ši<oly nic brát nemusí. 

 

Děkuji za pochopení. Miroslava Tomsová, tř. uč. 



 
4.C – nově příchozí děti 

 

 
 
 

 

Pomůcky do 4. třídy: 

 
10 sešitů č. 523 + obaly 

2 malé a 1vel kou fólii 

1notýsek + obal 

pracovní podložka na lavici 

obal na ŽK 

VV  : do větší krabice od bot sbalte vodovky, tempery, paletu, 1plochý štětec, 1silný kulatý 

štětec, 1slabý kulatý štětec, voskovky, pastelky ( pokud nejsou v penálu),1 černou tuš, 

modelínu, suché umělecké křídy, 2 lepidla ( tyčinky s tuhým lepidlem), klovatinu, fixy 

+ 30 malých čtvrtek, 15 ve lkých čtvrtek, dvoje barevné papíry, náčrtník 

 
Penál : 2 pera, 2 tužky č. 3, 2 tužky č. 2 ( nebo mikrotužky), ořezávátko, guma, 

nůžky, krátké pravítko, černý popisovač na podepisov3ní pomůcek 

Geometrie: 1velký nelinkovaný sešit s obalem a podložkou,2 pravítka ( 30 cm) a 2 

trojúhelníky s ryskou ( popisovačem podepsat), kružítko 

 

TV :sálovou obuv, cvičební úbor, tenisák, švihadlo ( vše v látkovém pytli nebo v batůžku) 

 
+ ručník, přezůvky, 150,- Kč do třídního fondu 

 
 
 

Vážení rodiče, 

 
budu moc ráda, když dětem ulehčíte práci ve škole a včas vybavíte své děti těmito 

pomůckami. Sešity nepodepisujte . To si děti samy zařídí ve škole. Dohlédněte, prosím, aby 

děti měly všechny učebnice obalené. 2. září si děti s sebou do školy nic brát nemusí. 

 

Děkuji za pochopení. Miroslava Tomsová , tř. uč. 



5.A 
 

 

Pom ůcky pro 5. ročn ík 
 

 

 

Tě lesná výchova: Cvičební úbor a obuv do tělocvičny a ven, švihadlo, malý míček - vše 

podepsané v látkovém pytli 

 
 

Vý tvarná výchova: Vodové a temperové barvy, paleta, štětce (různé velikosti), hadr, kelímek, 

voskovky,fixy, zástěra, podložka na lavici - vše podepsané v kapsáři 

 
 

Pracovní činnosti: 1barevné papíry, tuhé lepidlo (váleček) 
 
 

 
Pená l: 2 pera propiska nebo čína, kovové obyčejné kružítko, 2 tužky č. 2 a 3. 1Versatil, guma, 

ořezávátko, nůžky, pravítko na podtrhávání, černý fix 

 
 

Pastelky, trojúhelník s ryskou, pravítko (30 cm dlouhé), 1velká folie, 4 malé folie, 1velká 

podložka - vše podepsané 

 
 
 

Ubrousek na svačinu, ručník, podložka na lavici, přezůvky - vše podepsané 
 
 

 
Sešity:  Ox č. 523 

lOx č. 524 

 

notýsek Obaly: 15 malých na sešity a ŽK 
 

notový sešit 1velký na geometrii 

lx č. 440 Sešity nepodepisovat! 1malý na notýsek 

 

 
Obalit učebnice 

 

 

 

 
V září děti přinesou 100 Kč do třídního fondu. Dětem i Vám přejeme krásné prožití prázdnin. 

 

2. září sé těšíme v 5. A . 
 

Vaše paní učitelka a paní asistentka 



5.B 

 

 

 

 

 

 

Základní  pomůcky  do 5. třídy 
Sešity - nákup zařídí p.uč.třídní 

Obaly: 

pevný průhledný obal na ŽK 
 

průhledné obaly na sešity (2x balení po 10 ks formát A5, 1x balení po 10 ks formát A4) 
 

 obaly na učebnice 

velká folie...1x 

malá folie ... 2x 

Pomůcky na matematiku 

 
l x  pravítko 30 cm dlouhé,   1  x trojúhelník s ryskou, úhloměr 

 

l x  kovové kružítko + náhradní tuhy 

Penál 

2x  pero ( keramické nebo gumovací), tužky č. 1, 2, 3, propisovačka, guma, ořezávátko, 

krátké pravítko, pastelky všech základních barev – 12    , nůžky, tuhé lepidlo - vysunovací 

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu 

 
čtvrtky  A3„.10x, ; (nepodepisovat) + barevné papíry 

 
temperové barvy 12 barev, vodové barvy, voskovky, štětce - kulatý střední + plochý velký + 

malý slabý, umělecké křídy, pastely, kelímek na vodu z umělé hmoty, malířská paleta, 

igelitový ubrus přes lavici, černá tuš, modelína, lepidlo v tubě, podložka na lavici (nutná !), vše 

v dětském kufříku na zavírání 

 

+ zástěra nebo triko 

 
Pomůcky na tělesnou výchovu 

 
cvičební úbor a cvičební obuv do tělocvičny i ven, švihadlo  (vše podepsané ve sportovním 

sáčku - ne v igelitové tašce) 

 

Ostatní 
 

podepsaný ručník do třídy s poutkem, podepsané přezůvky v látkovém sáčku (mohou zůstat 

v šatně), látkový ubrousek na svačinu 

Tyto pomůcky si žáci donesou v 1. týdnu nového školního roku + 400 Kč do třídního 

fondu (nutno zaplatit nákup sešitů) 
 

Třídní učitelka: Svatava Švecová 


