
Pomůcky pro 1. ročník   

Tv  -  látková taška nebo sáček, cvičební úbor (tepláková souprava, tričko, kraťasy), cvičky,  

         sportovní obuv na hřiště  

VV – hadřík na ruce, nádobu na vodu, prac. oděv (zástěra), nůžky, (vše v krabici  nebo kufříku) 

Ostatní - pastelky – 12 barev, obaly na sešity malé (5 ks), obaly velké (5 ks), obyčejná tužka č. 1  

(1 ks), ořezávátko, pero (Tornádo, Torpedo, může být i gumovací) - prosím, ne bombič-

kové, penál,  
 

ručník 

přezůvky  

ubrousek na svačinu 
 

PROSÍM, VŠE OZNAČIT JMÉNEM!! 
 

 

Následující pomůcky děti dostanou ve školním balíčku pro 1. třídu: 

plastelínu, vodové barvy, kulaté štětce č. 10 a č. 12, plochý štětec č. 12, voskovky – trojhranné (12 ks),  

tužky č. 2 (2 ks), měkkou gumu, lepidlo – tyčinka 

 

 

 

 

Pomůcky pro 2. ročník   

Tv  - cvičební úbor, cvičky, sportovní obuv na hřiště (sáček) 

VV – vodové a temperové barvy, voskovky, štětce (široký plochý č.12, kulatý-vlasový č. 12), 

hadřík na štětec, hadřík na ruce, nádobu na vodu, ručník, prac. oděv (zástěra, použité triko, košile, 

...), 

Ostatní – plastelína, nůžky, lepidlo, obaly na sešity A4 – velké (3 ks), A5 - malé (7ks), obal  

na žákovskou knížku, obal na notýsek A6 (1ks), obyčejné tužky č. 1, č. 3 (1ks) č. 2 (2ks), pero, 

pravítko (20 cm), pastelky 

Obaly na učebnice – Čj nakl. Alter 1 ks 

    Čítanka nakl. Alter 1 ks 

                                  Prv nakl. Taktik 1 ks 

                                  M nakl. Alter 1 ks 

 
 

 

 

Pomůcky pro 3. ročník   

Tv  - cvičební úbor, cvičky, sportovní obuv na hřiště (sáček) 

VV – vodové a temperové barvy, voskovky, štětce (široký plochý č.12, kulatý-vlasový č. 10 a 12), 

hadřík na štětec, hadřík na ruce, nádobu na vodu, prac. oděv (zástěra), plastelína, nůžky, lepidlo  

Ostatní – ručník, obaly na sešity (A5 malé 8 ks, A4 velké 3 ks, obal na žákovskou knížku, obal na 

malý notýsek -A6, obyčejné tužky č.1 a č. 3 – 1ks, č. 2 – 2ks,pero, pravítko (20 cm), pastelky (12 

barev), kružítko, trojúhelník s ryskou 

Obaly na učebnice – Čj nakl.Alter 1 ks 

              Čítanka nakl. Alter 1 ks 

                                  M nakl. Alter 1 ks 

                                  Prv nakl. Taktik 1 ks 

              AJ nakl. SPN 2 ks 

 
 



 

Pomůcky pro 4. ročník  

TV - cvičební úbor, cvičky, sportovní obuv na hřiště (sáček) 

Vv - vodové a temperové barvy, voskovky, štětce (široký plochý č.4, 10, kulatý vlasový č.3,6 a 12), 

hadřík na štětce, hadřík na ruce, nádobu na vodu, prac. oděv (zástěra), nůžky, lepidlo 

Ostatní – ručník, obaly na sešity A5 malé 10 ks, A4 velké 5ks, A6 1ks (na malý notýsek), obal na 

žákovskou knížku, linkovanou podložku (A4 – 1ks), obyčejné tužky č.1 a č. 3 – 1ks, č. 2 – 2ks, 

pero, kružítko, barevné tužky na rýsování (tenké fixy), pravítko (20cm), trojúhelník s ryskou, 

pastelky (12 barev) 

Obaly na učebnice – ČJ  nakl. Alter   1 ks 

    Čítanka nakl. Alter 1 ks 

                                  M   nakl. Alter    1 ks 

                                  Vl   nakl. Nová škola  1 ks 

    Př    nakl. Taktik   1 ks 

    Aj   nakl. SPN 2 ks 

 
 

 

Pomůcky pro 5. ročník  

TV - cvičební úbor, cvičky, sportovní obuv na hřiště 

Vv - vodové a temperové barvy, voskovky, štětce (široký plochý č.12, kulatý vlasový č.10 a 12), 

hadřík na štětce, hadřík na ruce, nádobu na vodu, ručník, prac. oděv (zástěra), nůžky, lepidlo 
Ostatní – ručník, obaly na sešity A5 malé 8 ks, A4 velké 6 ks, A6 1ks na malý notýsek, obal na 

žákovskou knížku, linkovanou podložku (A4 - 1 ks), obyčejné tužky č.1 a č. 3 – 1ks, č. 2 – 2ks, 

pero, kružítko, barevné  tužky na rýsování (tenké fixy), pravítko (20cm), trojúhelník s ryskou, 

pastelky (12 barev) 

Obaly na učebnice –  ČJ  nakl. Alter   1 ks 

               Čítanka nakl. Alter 1 ks 

                                   M   nakl. Alter    1 ks 

                                   Vl  nakl. Nová škola  2 ks 

     Př  nakl. Taktik   2 ks 

                                   AJ nakl.  SPN 2 ks 

 
 

 


