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Seznam pomůcek pro 1. třídu 
2022/2023 

Vybavení penálu Gednopatrovélío): - 2x pero (na začátek nejlépe TORNÁDO) 
- 1 x Pilot (gumovací pero) 
- pastelky Kores nebo Maped (12 barev) 
- 2x tužka č. 2 
-guma 
- fixy ( 6 barev) 
- 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: - lepidlo vysunovací 
- hadřík 
- zástěra (s dlouhým rukávem) 
- fólie (igelit) na lavici 
- tempery - (i ks 
- paleta 
- kufřík 

Hygienické potřeby: - ručník s poutkem 
- látkový ubrousek na svačinu 
- papírové kapesm'ky ( 1 Ox 1 O ks nebo 100 ks v krabičce na pololetí) 

Další pomůcky: - aktovka 
- obaly na sešity, notýsek a učebnice (průhledné) 
- desky na sešity a učebnice A4 
- 2x malit fólie AS 
- lx velká fólie A4 -
- papírové hodiny 
- mazací tabulka 
- desky na písmena a číslice 
- podložka na stůl60x40 cm 
- přezůvky se světlou podrážkou v sáčku 

Všechny pomůcky podepsat! 

Žáci ve škole dostanou: sešity, notýsek, čtvrtky, barevné papíry, vodové barvy, voskovky 6 
ks, pravítko do penálu, ořezávátko, štětce. 
Ostatní pomůcky budou zakoupeny z třídru'ho fondu (modelína, voskovky 12 ks ... ). První 
týden v září bude vybírán příspěvek do třídru'ho fondu 200 Kč na ostatní pomůcky. 

Tř. učitelka Andrea Hušková 

1.A 



Seznam pomůcek pro 1. třídu 
2022/2023 

Vybavení penálu Uednopatrového): - 2x pero ( na začátek nejlépe TORNÁDO) 
- pastelky KORES (12 barev) 
- 2x tužka č. 2 
- guma 
- fixy (6 barev) 
- 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: - lepidlo vysunovací 
- hadřík 
- zástěra (s dlouhým rukávem) 
- fólie (igelit) na lavici 

Hygienické potřeby: - ručník s poutkem 
- látkový ubrousek na svačinu 
- papírové kapesníky ( l Ox 10 ks nebo 100 ks v krabičce) 

Další pomůcky: - aktovka 
- obaly na sešity, notýsek a učebnice (průhledné) 
- desky na sešity a učebnice A4 
- 2x malá fólie AS 
- lx velká fólie A4 
- papírové hodiny 
- podložka na stůl 60x40 cm 
- přezůvky se světlou podrážkou v sáčku 

Všechny pomůcky podepsat! 

Žáci ve škole dostanou: sešity, notýsek, čtvrtky, barevné papíry, vodové 
barvy, voskovky 6 ks, pravítko do penálu, ořezávátko, štětce. 
Zapůjčeny budou kapsáře a dvacítková počítadla. Ostatní pomůcky budou 
zakoupeny z třídního fondu (např. tabulka na psaní s mazacím fixem, 
temperové barvy, modelína, voskovky 12 ks ... ). 

První týden v září bude vybírán příspěvek do třídního fondu 200 Kč na 
ostatní pomůcky + razítko se jménem. 

Třídní učitelka Martina Nováková 
(tel. 608607223) 



SEZNAM POTŘEB PRO 1. TŘÍDU 

Školní brašna 

Přezůvky se světlou podrážkou 

Kučník s poutkem - podepsaný 

Ubrousek na svačinu 

2x gumovací pero/ připravit doma/ 

PENÁL : 3x stále ořezané tužky č.2, nůžky/ stříhající/ 

Studio pastelky Scala + náhr.tuhy, nenosit fixy 

CVIČEBNÍ ÚBOR : trenky,tričko,tepl.souprava,cvičky,tenisky 

švihadlo -vše podepsané,v látk.pytli 

Desky na sešity - pouze velké 

Obaly na sešity 6x /průhledné/ a na knihy 

t-'růhledné otvírací desky A4 

10 x špejle, 1 x izolepa, černá tuš,modelína 

Velkou desku na lavici 

Sadu kalíšků skládajících se do sebe, hadřík, 

Staré triko,obdélníkový kelímek od Ramy .. ,lepidlo-vysouvací tyčinka 

Papírové hodiny 

Sadu papír.kapesníků,toal.papír 

1.C 

Dětem budou zapůjčeny: kapsáře,zásobník na písmena a číslice,malá podložka A4 

na modelování /za zničení pomůcek bude požadována 

náhrada - zakoupení nové/ 

Žáci obdrží voskovky,vodovky,kulatý,plochý štětec,krátké pravítko,gumu,ořezá

vátko, barev. papíry, náčrtn ík,čtvrtky 



Pomůcky 2.A - šk. r. 2022 - 23 

V penále : 2 tužky, ořezávátko, guma, pero, pastelky, černá fixa, pravítko 20cm. 

Ostatní pomůcky budou zakoupeny z třídního fondu. 

Cvičební úbor: Všechny části ev. úboru budou podepsány. 

/4 



Pomůcky pro 2. ročník 

-penál - 2 x pero, tužka č. 2,3, ořezávátko, guma, pastelky 
-malé stovkové počítadlo 
-obaly na malé sešity (průhledné) - 5 ks 
-obaly na velké sešity(průhledné) - 5 ks 
-desky na sešity 
-látkový ubrousek na svačinu 
-cvičební úbor v látkovém pytlíku: tričko, kraťasy(tepláky), cvičky, 
švihadlo, malý míček 

-papírové kapesníčky (10 malých balíčků) 
-přezůvky 

-obalené učebnice 
-KUFŘÍK : uvnitř -vodovky 

-voskovky 
-modelína 
-kelímek 
-hadřík 

-štětec č. 8 
-podložka na lavici ( omyvatelný ubrus) 
-zástěrka 

-nůžky 

Prosím, aby děti měly pomůcky podepsané. 
Děkuji. 

Na začátku září budu vybírat 100 Kč na třídní fond. 

Ostatní pomůcky, které děti dostanou ve škole: 

1.J 

notýsek, obal na notýsek a Žákovskou knížku, sešity 512, sešity 513, sešit 
520, podložka do sešitu, kreslící kartony, náčrtníkové papíry, barevné 
papíry, černý fix, malé pravítko, tuhé lepidlo v tyčince 2x, pastelky do 
třídy, COPY papíry 



Seznam pomůcek pro 2. ročník 

10 malých obalů na sešity (obyčejné, průhledné, nebarevné) 

1 velký obal na sešit (průhledný, nebarevný, pevný) 

penál (2 tužky č. 2, 1 tužka č.3, 2 pera, ořezávátko, guma, nůžky, 

pastelky) 

M - malé stovkové počítadlo (není nutností) 

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

Vv- podepsaný větší kelímek na vodu + vodové barvy+ plochý 

štětec, kulatý štětec, lepidlo (větší Herkules v tubě) 

každou věc lepíkem podepsat 

- hadřík, fixy, pastelky, modelína (v plastové krabičceL 

větší igelit na lavici, zástěra (dle uvážení) 

Tv - podepsaný cvičební úbor, cvičky nebo jiná sport. obuv (každou 

cvičku podepsat), švihadlo, míček 

vše v látkovém sáčku - podepsané 

přezůvky (z bezpečnostních důvodů nedoporučuji pantofle) 

v látkovém sáčku - každý kus podepsat 

ručník s poutkem - podepsaný 

ubrousek na svačinu 

Všechny věci, pokud nejsou poničené„ lze použít ve 2. roč. 

zaplatit 300 Kč (sešity, čtvrtky, papíry) 



Pomůcky pro 3.třídu 

20x sešit 523 
lx sešit 440(bez linek) 
lx sešit 540 (bez linek) 
lx sešit 5110 (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 sešitu bez linek 

Desky na sešity, velká podložka na lavici, kancelářská zásuvku do lavice 

Kftpsář nebo Kufřík 
• 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 

lx náčrtník A4 
2x barevné papíry 

Penál-2 pera (tornádo), 1 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) 
• Papírové utěrky, 2x toaletní papír, 20ks papírových kapesníků, lx mýdlo 
• 80 Kč na papíry ke kopírování a třídní fond 
• Přezůvky s bílou podrážkou 

Pomůcky podepište, sešity nepodepisujte. 



PomUcky pro 3. ročník 

Sešity: 523 25x 
520 lx 
540 lx 
440 lx 
644 lx 

Obaly: 

fólie 

velký sešit 
malý sešit 
notýsek 
notový sešit 

4x 
20x 

lx 
lx 

lx 
notový s. lx malá linkovaná podložka 2x 

- podepsat na druhém řádku!!!! velká linkovaná podložka lx 

Penál: inkoustová pera 2x 
čínská propiska I x 

VV: 

tužka č. 2 lx 
tužka č. 3 2x 
guma, ořezávátko, malé pravítko 

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 15 ks 

A4 30 ks 

TV: cvičební úbor a obuv (ven i do tělocvičny) 
tenisák, pěnový míček, švihadlo 

Matematika: pravítko 30 cm 
trojúhelník s ryskou 
kovové kružítko 

zástěra nebo triko 
kelímek- velký (od velkého jogurtu, 

Ramy, zavařovací sklenice apod.) 
štětce - silný, střední, 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) 

Ostatní: přezůvky v sáčku 
kapsář, ručník 

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

• 

• 



Pomůcky pro 3. C 

Sešity 513 10* 
440 1 * + notýsek a notový sešit 

Vybavený penál(2*pero,2*tužka č.3,tužka č.2,guma,ořezávátko,malé pravítko, zákl. barvy 
pastelek) 

Ma-pravítko dlouhé 30 cm, trojúhelník s ryskou, kovové kružítko 

Tv-cv. úbor, obuv (ven i do tělocvičny-raději sálovky než cvičky), švihadlo 

Vv-náčrtník, barevné papíry,30*malá čtvrtka, temperové a vodové barvy, klovatina, pastelky 
a fixy, voskovky, tuhé lepidlo, tuš, štětce, paleta, zástěra na sebe i na lavici hadřík 

Přezůvky, kapsář, ručník, balení kapesníčků- nejlépe trhací 

Třídní fond-150,-Kč (kopírovací papíry, v. čtvrtky, náčrtníky, společný materiál na Vv a Pč) 

Sešity nenadepisovat, po dopsání doplňovat, učebnice i sešity obalit. 
Děkuji a těším se na spolupráci! 

Kokešová 



Seznam pomůcek do 4.A třídy (2022/2023) 

Základní pomůcky 

penál - 2x pero, 2x tužka (č. 2 a 3), pastelky, nůžky, ořezávátko, měkká guma, krátké pravítko 

- podtrhávátko. 

přezůvky 

papírové kapesníky 

úkolníček 

lx popisovací folie AS 

obaly na sešity a knihy (nakupte až v září podle skutečné velikosti učebnic a sešitů) 

Pomůcky na geometrii 

pravítko 30 cm (ne ohebné) 

trojúhelník s ryskou 

kružítko (kovové- např. Koh+noor cca SOKč) 

mikrotužka nebo dobře ořezaná tužka č. 3 (tvrdá) 

Pomůcky na Vv a Pč 

vodové barvy 

temperové barvy+ náhradní běloba 

voskovky (Koh-i-noor) 

zmizík na inkoust 

2x plochý štětec (č. 8, č. 12) 

2x kulatý štětec (č. 6, č. 8) 

kelímek na vodu 

hadřík 

paleta (nebo lOx papírový tácek) 

modelína 

barevné papíry 

lepidlo tuhé na papír (tuhá tyčinka) 

lepidlo tekuté Herkules (menší) 

špejle 

ubrus na zakrytí lavice (noviny) 

zástěra nebo větší triko 

Pomůcky na Tv 

obuv se světlou podrážkou 

cvičební úbor 

švihadlo 

vše v látkové tašce s uchem 

Vše podepsané. 



SEZNAM POTŘEB PRO 4. TŘÍDU 

Sešity: 
Notýsek 
Obal na ŽK, obaly na sešity, obaly na učebnice 
Podložka do nelinkovaných sešitů 
Desky na sešity 
Velká folie - lx 
Malá folie - 2x 

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

Propiska - lx 
Tužka č. 3 - 2x 

Studio pastelky- stálá kontrola základních barev+ náhradní tuhy, ostré nůžky, guma, ořezávátko, 
krátké pravítko 

Pomůcky na matematiku: 

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

Pomůcky na W: 
20x čtvrtky A4 
10x čtvrtky A3 (čtvrtky nepodepisovat) 
Desky na lavici s postranním průhledným pruhem 

Ý-.JJ 

Náčrtník (ne skicák), barevné papíry, temperové barvy, vodové barvy, české voskovky, suché pastely, 
štětce- plochý, kulatý silnější i slabší, kelímek na vodu, sada kalíšků (popř. paleta), igelitový ubrus na 
lavici, hadr na otírání štětců, černá tuš, modelína, tuhé lepidlo ve válečku, zástěra nebo tričko, špejle 
VŠE PODEPSANÉ dát do PODEPSANÉHO kufříku!!! 

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

Ostatní: 

Přezůvky se světlou podrážkou 
Ubrousek na svačinu 
Toaletní papír 
2 balení tahacích kapesníčků v krabičce 

Všechny knihy přinést obalené, po rozdání obalit i sešity 
Po rozdání ŽK 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 250Kč do třídního fondu (na kopírovací papíry, sešity, společný materiál na 
vv/pč, odměny atp.) 

Děkuji, třídní učitelka Mgr. et Bc. Jana Budková© 



Pomůcky do 4. třídy: 

10 sešitů č. 523 + obaly, 2 sešity 524 + obaly 

2 malé a 1 velkou fólii 

1 notýsek+ obal 

pracovní podložka na lavici 

obal na ŽK 

4.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 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 a Vv 

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

s ryskou (popisovačem podepsat), kružítko+ náhradní tuhy 

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

v batůžku) 

+ přezůvky, 200,- 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. 

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

Děkuji za pochopení. Miroslava Tomsová, tř. uč. 



Základní pomůcky do S.třídy (S.Ap.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 

pomůckynaw 

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 2022/23 + 500,-Kč do třídního fondu! 



Pomůcky pro 5. ročník 

Tě l es n á výchova: Cvičební úbor a obuv do tělocvičny a ven, švihadlo, malý míček - vše 

podepsané v látkovém pytli 

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

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

Pracovní činnost i : 1 barevné papíry, tuhé lepidlo (váleček) 

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

guma, ořezávátko, nůžky, pravítko na podtrhávání, černý fix 

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

podložka - vše podepsané 

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

Sešity: 10x č. 523 

10x č. 524 

lx č.440 

Obalit učebnice 

notýsek 

Sešity nepodepisovat! 

Dětem i Vám přejeme krásné prožití prázdnin. 

1. září se těšíme v 5. B. 

Vaše paní učitelka a paní asistentka 

Obaly: 15 malých na sešity a ŽK 

1 velký na geometrii 

1 malý na notýsek 

s. 1, 



Pomůcky pro 5. ročník 

Tělesná výchova : cvičební úbor a obuv (podepsané) ven i do tělocvičny - raději sálovky , tenisák, švihadlo - vše v látkovém 
sáčku (ne igelit taška). Jiná obuv do tělocvičny , jiná ven. 

Přezůvky možno nechávat v šatně , ale rovněž v sáčku na zavěšeni 

Výtvarná výchova : barevné paplry ,n áčrt ník ( z loňska) , vodovky , tempery , voskovky , umělecke ki'idy,f1xy , zástěra nebo triko , 
pa leta , kellmek , šlětcelp l ochý , ku latý si l něj ší i slabý/, igel it ochr,ina lavice , hadřik na otíráni š tě tců , ,fun kč r1I nůžky, tuhé lepidlo 
ve válečku . Vše v podepsaném ku fříku 

Některé děti měly nefukční nůžky I Doma vyzkoušejte, zda stříhají papír a látku 

Vhodné zvýrazňovače (osvědčily se). 

A4 - 20 x , A3 - 1 O x .. .. nepodepisovat r ! 

Vybavený penál : 2x keramické pero 
čina nebo propiska/ do ŽK / , 2x tUžka č . 2 , 2x tužka č. 3 , 1 x Versatil / muže být I 
guma , ořezávátko , malé pravítko , základní barvy pastelek 

Matematika : trojúhelník s ryskou , pravítko 30 cm , kovové kružítko vždy připravené k použiti'( někdo nová pravítka) 

Obaly na učebnice , obaly na sešity , obal na ŽK a na notýsek 

mohou ještě využít nepopsané sešity z loňska 

2x velká fólie , 3 x malá fólie (nutně) 

523 - 6x / v některých sešitech pokraču1eme z loňska I 
440 - sešit na geometrii - někte ří pokračuJi z loňska 
644 - 1x / OÚ/ 
544 - 1x (MŠ) 
524 - 1x (MD) 
sešity na PŘ a VL zakoupím sama a zaplatím z TF 
notový sešil 
podepsané podložky do nelinkovaných sešitu 

SEŠITY NENADEPISOVAT !1 Po dopsáni sešity doplňovat (náhradni ve třídě ve své přihrádce) 

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

Toaletní papír+ papirové kapesníčky , kapsář, ručn ík s poutkem podepsaný , možno sedák na židličku , ubrousek na svačinu . 

Podložka na lavici nutná. 

Do 15.9 přinést 200.- Kč do třídního fondu (kopír. papíry, společný materiál na W,Pč ,sešity , fotka třídy, cestovné apod.) 

Děkují a těším se na dalši spolupráci Zbývající penize ze 4. ročn íku budou převedeny do 5. ročníku do TF. 

třídní učitelka Mgr.Jana Tušerová 


