
Pomůcky do 1. třídy 

Přezůvky, ne pantofle, 

Cvičební úbor - cvičky, tenisky, kraťasy, tričko, v látkovém stahovacím sáčku, tenisový míček, 
švihadlo, každá věc podepsaná 

Penál - guma, ořezávátko, nůžky, tužky č. 3, 2, 1 

pastelky- co nejvíce barev 

Prosím o kontrolu penálu každý den, pastelky a tužky musí být ořezané, první měsíce je velká 
spotřeba. 

NEKUPOVAT: kufřík, podložku na Vv a Pv, voskovky, vodovky, tempery, barevné papíry, 

skicáky, čtvrtky, kapesníky, toaletní papír, papírové ubrousky, mýdlo, pravítko, suché křídy, 

kopírovací papíry, černé fixy, modelínu, lepidlo, štětce, izolepu, sešity, notýsky, krepový papír 

- některé z těchto pomůcek nejsou potřeba pro každé dítě, stačí nám jedny do lavice, byly by 

to zbytečné výdaje. Podtržené pomůcky budou nakoupeny z třídního fondu, všechny děti 
budou mít stejné. Děti nebudou mít kufříky, pomůcky na výchovy budou mít uloženy 

v plastových krabicích, každý ve své přihrádce. 

Třídní fond činí 300,- Kč. 



Seznam pomUcek pro 1. ročník: 

Aktcvka: - penál: 2 tužky č. 2 (nejlépe trojhranné) 
pastelky (nejlépe trojhranné) 
guma, ořezávátko 
2 pera (od listopadu) 

- desky: A4 (velké a úzké) na sešity 
- zásobník na písmena (bez písmen) 

( na číslice NE) 

Vv: hadřík na utírání štětců ( v igelitovém sáčku) 
podložka na lavici - ubrus (omyvatelná) 
zástěrka 

Pč: - podložka na modelování ( stačí A4) 
modelína 
nůžky 

lepidlo v tyčince 

Pomůcky na Vv a Pč: vložit do kufříku (papírový)-střední 
velikosti 

Tv: cvičební úbor (tepláky, popř. kraťasy.tri.čko ,cvičky), švihadlo, malý míček- vše 
v látkovém sáčku 

Jiné: - 2x malá fó lie AS 
- lx velká fólie A4 
- 6x průhledný obal na sešity AS (malé) 
- 2x průhledný obal na pracovní sešit A4 (velký) 

Obaly_na sešity a učebnice nenosit do školy. 
Děti budou obalovat sešity a učebnice doma. 

- přezůvky se světlou podrážkou, sáček na přezůvky 
látkový ubrousek na svačinu 
toaletní papír (1 ks), mýdlo tekuté (1 ks) 
papírové kapesníčky ( celé balení)) 
100,- Kč na xeroxový papír + třídní fond 

Všechny věci označit nebo podepsat! 

Žáci I.ročníku dostanou ve škole: Slabikář, veškeré pracovní sešity, písanky, sešity ( č.S l l , 
č. 513, notýsek) 
čtvrtky, náčrtníkové papíry, barevné papíry, 
štětce, voskovky, vodovky, kelímek na vodu 
písmenka a číslice 



SEZNAM VĚCÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 

- vhodná aktovka na záda 

- bačkory s bílou podrážkou v látkovém sáčku 

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

švihadlo - vše řádně podepsané+ každou cvičku) 

- penál (ořezané 2 tužky č. 2,měkká guma,ořezávátko,pastel-

ky -větší počet barev,fixy - základní barvy, později 1 pero) 

- nůžky 

- zásobník na číslice, písmena - pevné desky 

- obaly na sešity 

- igelitovou podložku na lavici, lepidlo, prac. triko nebo zástěru 

dle vašeho uvážení 

- kapsář (zapínání - spony) 

- modelína + krabička 

VŠE ČITELNĚ PODEPSAT 

Obaly na učebnice kupte až v září podle velikosti učebnic. 

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ DOSTANOU VE ŠKOLE 

slabikář, štětce, sešity, čtvrtky, barevné papíry, písanky, živou 

abecedu, pracovní sešity MA,Čj, žákovský notýsek 

100 Kč třídní fond 



J_A 

Pomůcky pro 2. ročník 

- penál - 2x pero, tužka č. 2, 3, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky 

- desky s čísly do 20 (použít z 1. třídy) 

- sešit 512 - 3x (dvě pomocné linky) 

- sešit 513 - 3x 

- velký sešit 420 - lx 
- 2x malá folie 

- lx velká folie 

- lx velká podložka do sešitu 

- lx pravítko - 30 cm nebo trojúhelník 

- lepidlo v tyčince 

- obaly na malé sešity (průhledné) -10 kusů 

- 2x velké obaly na pracovní sešit z matematiky a velký sešit matematika 

geometrie 

- lx obal na notýsek 

- desky na sešity (stačí velké) 

- lx kufřík 
- voskovky 

- modelína 

- vodové barvy, kelímek na vodu (větší), hadřík, štětec č . 8, podložka na lavici, 

zástěrka 

- látkový ubrousek na svačinu 

- cvičební úbor v látkovém pytlíku : tričko, kraťasy/tepláky, cvičky, švihadlo, malý 

míček 

- papírové kapesníčky 

- přezůvky 

- obalené učebnice 

- 100,- Kč - třídní fond (v září) 

= vše označené nebo podepsané 



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 uložen é v látkovém pytli. 

Potřeby na Vv a Pč : - kelím ek 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 

Další pomůcky: - aktovka 
- obaly na sešity, notýsek a učebnice (průhledné) 
- desky na sešity a učebnice A4 
- 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 29.6. přinést 100 Kč na pomůcky pro 2. ročník. Zůstatek z 1. ročníku 
795 Kč (cca 4 7 Kč na žáka) je převeden a doklady jsou uschovány pro 
kontrolu. Za vybrané pen íze 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. 
Martina Nováková 



SEZNAM POTŘEB FRO 2. TŘ.ÍDU 

Přezč1vky se světlou podrážkou 

Ubrousek na svačinu 

R:..1čník:; poutkem 

P řekontrolované a doplněné pomůcky na VV 

1 náčrtník + 1 malý notýsek 

PENÁL : 2 stále funkčn í gumovací pera 

2 stále ořezané t užky č.2 a č.3 / možn :)::,t c .. ~nt !lka/ 

gu ma,ořezávátko , nŮŽKy, malé pravítko 

Studio pastelky-s télá kontrc,la základr írh bc.rev+11áhr.tuhv 

CVIČEB :\IÍ ÚBOR : překonuolovaI věci do tělocvi č ·· ! : na hřiště 

Toalet. papír, kapesníčky,• ko!!.ma:Jťcbf uk„otJsJr[vfah.ovc,c/) 

Všechny knihy přinést obé:d~né„ po rozdán í i SE š t'y 

Všechn'ý škol. pomůcky pokud možno podepséff:é 

Během roku prosím stále rwntrolovat domácí •Jko •1• taš<.LJ, penál,rnalý notýsek 
?ar> / 2.cr. ~ TF F,:{ Q;,V(l c/a.nr U o 2. . fň, 

( 

Přeji varn krásnou dovolerou a pevné nervy s va~ i : · i ratolestmi 

v nadcrázejícím školn ím roce (~ 



Sešity: 

512 - 20x 

513 - 6x 
523 - 7x 
440 -lx 
Velká folie - lx 
Malá fo lie - 2x 

Penál: 
Gumovací pero - 2x 
Tužka č. 2 - 2x 

SEZNAM POTŘEB PRO 3. TŘÍDU 

Notový sešit 
Notýsek 
Obal na ŽK, obaly na sešity, obaly na učebnice, obal na atlas světa 
Podložka do nelinkovaných seš itů 

Desky na sešity 

Propiska - lx 
Tužka č. 3 - 2x 

Studio pastelky- stálá kont rola základních barev+ náhradní t uhy, ostré nůžky, guma, ořezávátko, 
krátké pravítko 

Pomůcky na matematiku: 
l x pravítko 30cm, lx trojúhelník s ryskou, lx kovové kružítko + náhradnítuhy 

Pomůcky na VV: 
20x čtvrtky A4 
20x čtvrtky A3 ( čtvrtky nepodepisovat ) 
5 malých obálek (nepodepisovat) 
Desky na lavici s postranním průhledným pruhem 
Náčrtník, barevné papíry, temperové barvy, vodové barvy, české voskovky, suché paste ly, štětce
plochý, kulatý si lnější i slabší, ke límek na vodu, sada kalíšků, igelitový ubrus na lavici, hadr na otírání 
štětců, černá tuš, modelína, tuhé lepidlo ve válečku, zástě ra nebo tričko, špejle 
VŠE PODEPSANÉ dát do PODEPSANÉHO kufříku !!! 

Pomůcky na TV: 
Cvičební úbor+ obuv (ven i do tělocvičny), švihadlo, tenisák -vše podepsané av látkovém pytli na 
zavěšení 

Ostatní: 
Podepsaný ručník do třídy s poutkem 
Přezůvky se světlou podrážkou 

U brousek na svačinu 

Toaletní papír 
2 balení tahacích kapesníčků v krabičce 

Všechny knihy přinést obalené, po rozdání obalit i sešity 
Po rozdáníŽK prosím obalit, vyplnit 1. stranu a donést druhý den 
Všechny školní pomůcky pokud možno podepsané 
Vše přinést v prvním týdnu nového školního roku 
Do 10. září děti donesou 200Kč do třídn ího fondu (na kopírovací papíry, společný materiál na vv/pč 
apod.) 

Děkuji, třídní učite lka Mgr. et Bc. Jana Budková © 



Pomůcky do 3. třídy: 

10 sešitů č. 523 + obaly 

2 malé a 1 velkou fólii 

1 notýsek+ obal 

pracovní podložka na lavici 

obal na ŽK 

3.C 

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

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

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

+ 20 malých a 20 velkých čtvrtek, jedny barevné papíry, náčrtník 

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

nůžky, krátké pravítko, černý popisovač na podepisování pomůcek 

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

s ryskou (popisovačem podepsat) 

TV: sálovou obuv (sálovky), cvičebn í úbor, tenisák, švihadlo (vše v látkovém pytli nebo 

v batůžku) 

+ přezůvky, 150,- Kč do třídn ího 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. 

1. září si děti s sebou do školy nic brát nemusí. 

Děkuji za pochopení. Miroslava Tomsová, tř. uč . 



Základní pomůcky do 4.třídy (4.A p.uč.Švecová) 

Sešity- zařídí p.uč.třídní 

průhledné obaly na sešity ( 2x balení po 10 ks formát AS+ 1 balení po 10 ks formát A4) 

obaly na učebnice 

pomůcky na M 

penál 

30 cm pravítko 

trojúhelník s ryskou 

úhloměr 

kovové kružítko+ náhradní tuhy 

2x gumovací pero nebo tornádo 

tužky č.1,2,3 

guma, ořezávátko 

malé pravítko 

pastelky základních barev -12 

nůžky špičaté 

lepidlo 

pomůcky na W 

tempery 12 barev 

vodovky 

voskovky 

pastely 

prašné křídy 

štětce (plochý, střední, slabý) 

kelímek na vodu 

malířská paleta 

ubrus na lavici 

modelína 

černá tuš 
lepidlo v tubě - pasta 

vše v dětském kufru na zapínání 

pomůcky na TV 

ostatní 

cvičební úbor+ obuv do tělocvičny (světlá podrážka - cvičky, sálovky) 

ev.úbor i na ven+ obuv (podzim+ jaro) 

švihadlo 

vše ve sportovním sáčku 

ubrousek na svačinu 

přezůvky (mohou zůstávat v šatně) 

Tyto pomůcky si žáci donesou hned v 1.týdnu nového šk.roku 2021/22 + 400,-Kč do třídního fondu! 
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Pomůcky pro 4. ročník 

pro nově příchozí žáky 

Tv - úbor, cvičky, malý míček, švihadlo - vše podepsané v látkovém pytli 

Vv - vodové a temperové barvy, štětce, kelímek, paleta, podložka na lavici, zástěra, hadr, 

voskovky - vše podepsané v kapsáři 

Pč- barevné papíry, lepidlo tuhé váleček 

Penál - 2 plnící pera, 1 propiska, 1 obyčejné kružítko, 2 tužky č. 2 a 2 tužky č. 3, guma, 

ořezávátko, malé pravítko na podtrhávání, pastelky, fixy, nůžky, 

- pravítko s ryskou, pravítko 30 cm dlouhé, 2 velké folie, 4 malé folie, deska na lavici, obaly 

na sešity 

-doma zabalit učebnice a zkontrolovat podpis vzadu 

-ručník, ubrousek na svačinu, podepsané přezůvky 

Sešity: 

č. 523-12 

č. 524-10 

č. 420 b - 1 

č. 444 - 1 

notový sešit - 1 

SEŠITY NEPODEPISOVAT ! 

Obaly: 

malé- 15 

velké - 2 

notýsek - 1 

notový sešit - 1 

Pokud jsou pomůcky poQžitelné v příštím šk. roce - nekupujte zbytečně nové. 

Šárka Dlouhá, tř. učitelka 



Pomůcky pro 4. ročník 

Tv - úbor, cvičky, malý míček, švihadlo - vše podepsané v látrovém pytli 

Vv- vodové a tempero'1é barvy, štětce, kelímek, paleta, podložka~na lavici, zástěra, hadr, 

voskovky - vše podepsané v kapsáři 

Pč - barevné papíry, lepidlo tuhé váleček 

Penál - 2 plnící pera, 1 propiska, 1 obyčejné kružítko, 2 tužky č. 2 a 2 tužky č. 3, guma, 

ořezávátko, malé pravítko na podtrhávání, pastelky, fixy, nůžky, 

- pravítko s ryskou, pravítko 30 cm dlouhé, 2 velké folie, '4 malé folie, deska na lavici 

-doma zabalit učebnice a zkontrolovat podpis vzadu 

-ručník, ubrousek na svačinu, podepsané přezůvky 

Sešity: 

č. 444 - 1 na čtenářský deník - sešit zakoupit 

dopíšeme sešity č. 512 a č.513 z minulého školního roku, zatím žádné nové 

nekupujte!!!!!!!!!!!!!!, včas Vás budeme informovat 

Obaly: 

malé-15 

velké-2 

notýsek - 1, notový sešit - 1 

Pokud jsou pomůcky použitelné v příštím šk. roce - nekupujte zbytečně nové. 

Šárka Dlouhá, tř. učitelka 

( 

\ 



Pomůcky pro 4. ročník - školní rok 2 021/2 022 

Ve vě~šině sešitů budeme pokračovat z loňska. Postupně budou dopisovat a bude potřeba doplňovat. 

523 ........... lOx (určitě mají ještě zbylé z loňska) 

644 ......... .... lx (notýsek na OÚ) 

folie malé .: .. 2x 

notový sešit 

folie velké .... 2x 

Sešity na geometrii - pokračujeme z loňska. Sešity na vlastivědu, přírodovědu a čtenářský deník si 

zajistím (objednám) sama, uhradím z vybraného třídního fondu v září. 

Obaly na sešity, ŽK, notýsek. SEŠITY NENADEPISOVAT. 

V tomto přehledu nejsou zahrnuty sešity na cizí (anglický) jazyk. 

Vybavený PENÁL: 2x pero (keramické nebo gumovací), propiska, guma, ořezávátko, tužky č. 1,2,3, 

krátké pravítko, pastelky základních barev (řádně dlouhé a vždy ořezané), možno 

zvýrazňovače 

Pomůcky na VV: - není třeba kupovat čtvrtky (máme z loňska). 

- někteří zřejmě barevné papíry a náčrtník nový 

temperové barvy(n ejlépe 12 barev), vodovky, fixy, umělecké křídy, voskovky, štětce-kulatý 

střed ní, plochý ve lký, malý slabý, kelímek na vodu z umělé hmoty, malířská paleta, igelitový 

ubrus na lavici, tuhé lepidlo ve vá lečku, funkční nůžky, modelína - z loňska, příp.nová - VŠE 

V DĚTSKÉM KUFŘÍKU NA ZAVÍRÁNÍ - V.5~ PO 'Df:.P.S1t,JÉ . . . 

Pomůcky na matematiku: 

lxpravítko 30cm, l x trojúhe lník s ryskou, lx funkční kovové kružítko(vždy připravené a 

překontrolované dom a! ) 

Pomůcky na tělesnou výchovu: 

cvičební úbor a cvičební obuv ven a do tělocvičny- nej lépe sálovky, švihadlo, možno pěnový 

míček - vše v látkovém sáčku či tašce, niko I v igelitové tašce! 

Ostatní: 

podepsaný ručn ík s poutkem, podepsané přezůvky v látkovém sáčku, lát kový ubrousek na 

svači nu, možno sedák na ž id ličku, papírové kapesníčky. NUTNÁ PODLOŽKA NA LAVICI ! 

Tyto pomůcky si žáci přinesou v 1.týdnu nového školního roku 2 O 2. 1 / 1. O 2.. 'l. 
Do 15.9. do třídního fondu př inést 100Kč + zbývající peníze ze 3.roč. se převedou na třídn í 

fond 4.ročník. 

Děkuj i a těším se na další spolupráci. Hezké prázdniny. 

Třídní učite l ka: Jana Tušerová 



Pomůcky pro 5. A 

Sx sešit 524 
5x sešit 523 
lx notový sešit + obal (může být z minulého roku) 
2x notýsek + obaly 

l Ox obal na malý sešit 
Obal na žákovskou knížku 
Desky na sešity 

Kapsář- větší s pevnými poutky, plátěný 
• vodovky, velké tempery, paleta, plastový kelímek, štětce - l plochý, 2 kulaté (slabý a 

silný), pastelky, voskovky, fixy, lx černá tuš, špejle, modelína, suché křídy na papír, 
3x tuhé lepi.dlo, lx lepidlo Herkules, igelitová podložka na lavici, silný a slabý černý 
fix, 

• zástěra nebo tričko, hadřík na štětce 

20x malé čtvrtky 
1 Ox velké čtvrtky 

lx náčrtník 
2x barevné papíry 

Penál- 2 pera (tornádo), 1 čínská propiska, 3 tužky č. 3, 
ořezávátko, guma, pastelky - základní barvy, kružítko kovové+ náhradní tuhy, nůžky 
kulaté, krátké pravítko, malé lepidlo v tyčince 

• Pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, trojúhelník 
• Cvičební úbor 
• Toaletní papír, l O ks papírových kapesníků 
• 50 Kč na papíry ke kopírování a třídní fond 
• Přezůvky s bílou podrážkou 

• Podložka na lavici 
• Kancelářská zásuvka 

Všechny pomůcky podepište. Sešity nepodepisujte. 



f._J 
Pomůcky pro 5. ročník 

Sešity: 544 - 4 ks (524 - 7 ks) 
523 - 10 ks 

Výtvarná výchova: náčrtník, barevné papíry 
čtvrtky A4 20 ks 

513 - 1 ks 
440 - 1 ks 
520 - l ks 
540 - 2 ks 
notýsek 
notový sešit 

A3 20 ks 
Penál: plnící pero, čína 

kovové kružítko 
tužka č. 2 2 ks 
tužka č. 3 2 ks 
guma, ořezávátko, malé pravítko, nůžky 

TV - cvičební úbor, tenis. míček, švihadlo, pěnový míček 
- vše podepsané a v látkovém pytli 

VV -vodovky, tempery, štětce, kelímek, (paleta), voskovky, fixy, pastelky, uhel, tuš, 
klovatina, suché křídy (umělecké), triko (košile, zástěra), tuhé lepidlo (ne tekuté) 

Obaly na sešity: malé - 15 ks Podložky: malá - 2 ks 
velká- 1 ks velké - 2 ks 

notýsek, ŽK 
Trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm 
Obrysová mapa ČR (šablona) 
Ručník, přezůvky 

Třídní fond: 200, - Kč 

Fólie: malá- 1 ks 
velká-1 ks 



Pomůcky pro S.ročník 5.C - Kokešová 

ČJ sešity 6* 523 
MA sešity 4 * 524 geo 440 + podložka 

pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko 
Př sešit 524 
VL sešit 524, obrysovou mapu ČR 
HV notový sešit 
VV+PČ barevné papíry, vodovky, tempery, fixy, lepidlo 
notýsek, vybavený penál, na pomůcky + třídní fond 50,-kč, trhací kapesníčky 

Použijte z loňska vše, co se použít dá. 


