
POMŮCKY PRO 1. TŘÍDY 

Ve škole prvňáček dostane: stíratelnou psací tabulku a fix, modelínu, nůžky, učebnice, 

písanky, žákovskou knížku, číslice a písmena. 

 

Dále bude potřebovat:  

Penál: 2 tužky č. 1, 2 tužky č. 2, ořezávátko, gumu, nůžky, lepidlo (pero až po Vánocích) 

Na TV: tričko, kraťasy, pevnou obuv se světlou podrážkou, švihadlo, tenisák. 

Na VV: igelit na stůl, zástěru nebo staré triko, štětce (velký plochý č. 12 a 8, 3 kulaté štětce 

různých velikostí), kelímek, vodovky, tempery, paletu, hadr na otírání štětců, pastelky – 

nejlépe trojhranný program, tuš. Vše, prosíme, uložené v kufříku.    

Zásobník na číslice a písmena (děti z 1. A, C potřebují, děti z 1. B nepotřebují vzhledem ke 

genetické metodě čtení), desky na sešity (stačí pevnější igelitové). Průhledné bezbarvé obaly 

na sešity a knihy (je lépe koupit je až v září podle konkrétních velikostí). Přezůvky (světlá 

podrážka), papírové kapesníky.  

Domácí úkol na prázdniny: Děti by se měly umět samostatně oblékat, zavazovat si tkaničky, 

samostatně jíst a správně používat příbor. Šikulky by se mohly umět podepsat. Děkujeme za 

pomoc ☺ 

Prosím, podepište dětem všechny věci. 

 

Předpokládané platby:  

Klub přátel školy 200,-Kč na rodinu do konce října a třídní fond dle domluvy s třídní 

učitelkou na čtvrtky, barevné papíry, náčrtníky, divadla a další aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMŮCKY PRO 2. TŘÍDY 

Vážení rodiče, 

předkládám Vám seznam pomůcek, které budeme potřebovat ve 2. třídě.  Zajistěte je, prosím, 

dětem hned na začátek školního roku. Vše podepište. Předem děkuji. 

 

Vv – v podepsaném a dostatečně velkém kufříku: 

• Tempery 10 barev 

• Vodové barvy 

•  Voskovky 

• Suché křídy 

• Štětce – 2 ploché (úzký, široký), 2 kulaté (slabý, silný) 

• Velký stabilní kelímek z umělé hmoty, hadřík 

• Igelitový ubrus na lavici nebo noviny, zástěra na převlečení 

• Barevné papíry 20 listů 

• Modelína 

• Lepidlo (ne tekuté) – nejlépe vysouvací tuhá tyčinka 

• Černá tuš 

• Herkules 130g 

Tv: 

• Cvičební úbor, cvičky nebo sportovní boty se světlou podrážkou, švihadlo 

Geometrie: 

• tužka č. 2  

• trojúhelník s ryskou 

Penál: 

• Pero 2x (ne gumovací) 

• Obyčejná tužka č. 2 – 2x 

• Pastelky – 12 barev 

• Pravítko rovné krátké -  na podtrhávání 

• Guma, ořezávátko 

• Nůžky (kvalitní), lepidlo – tuhá tyčinka 

Ostatní: 

• Obaly na sešity  A4 (můžeme řešit na začátku školního roku) 

• Průhledné fólie A4,A5 – gumovací, průsvitné 

• 2x fix na bílou stírací tabulku (WBM – whiteboard marker) 

• papírové kapesníky 

 

 

 

 



POMŮCKY PRO 3. TŘÍDY 

 

Vážení rodiče, 

předkládám Vám seznam věcí, které budeme potřebovat ve 3. třídě. Zajistěte je, prosím, 

dětem hned na začátek školního roku. Co se dá, podepište. Předem děkuji. 

 

Věci na výtvarnou výchovu:  

Zkontrolujte prosím stav pomůcek i kufříku, případně dokupte: 

• Tempery 

• Vodovky 

• alespoň 3 štětce (kulaté a ploché) 

• tuhé lepidlo v tyčince 

• voskovky (pokud jste nekupovali loni) 

• suché pastely (ne křídy na tabuli) 

• barevné papíry 

• špejle 

• tuš 

• lepidlo 

Sešity: 

úkolníček (např. malý notýsek č. 624) 

č. 523 - 8x ( 4ks na ČJ, 3 ks na M, 1ks na AJ) 

č. 420 – 2 x – na Prv a geometrii 

 

Věci na tělocvik v sáčku: 

• trenky/legíny, tričko, boty do tělocvičny se světlou podrážkou 

 

Co budeme ještě potřebovat? 

• přezůvky 

• zámek a klíček na šatní skříňku (náhradní jsou některé ve třídě, dořešíme v září) 

• papírové kapesníky 

• trojúhelník  

• fólii, na kterou lze psát (podepište prosím zkratkou) 

• desky na sešity a učebnice 

• obaly na učebnice, sešity a pracovní sešity (A4, A5) 

• penál: pero (negumovací), 2 x tužka č. 2 = HB, na rýsování 1 x tužka č. 3 = H, guma, 

pastelky, nůžky, tyčinkové lepidlo 

 

 

Dobrovolné 

papírové utěrky 

papíry na kopírování 

 

 

 



POMŮCKY PRO 4. TŘÍDY 

 

Sešity: 524 – 11 x 

           520 - 1x +  linkovaná podložka 

Penál:  

pero, tužka + pentilka (nebo tužka č. 3), pastelky, krátké pravítko na podtrhávání, guma, 

ořezávátko, kružítko, nůžky, tuhé lepidlo 

 

Výtvarná výchova:  

- igelit, nůžky, lepidla (tekutý Herkules, tuhé v tyčince), sada štětců, hadřík, vodovky, 

tempery, voskovky, suchý pastel, černý fix (slabý a silný), tuš, špejle, modelína 

 

Další:  

- průhledná folie A5 a A4, dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou - průhledné!, obaly na sešity 

a učebnice - průhledné, obal na ŽK, zámek a 2x klíč na skříňku, přezůvky 

 

Pomůcky na Tv:  

tenisky do tělocvičny (ne černá podrážka), cvičební úbor, obyčejné švihadlo správné délky, 

tenisový míček 

 

Dobrovolné: čtvrtky A4, A3, balík papírů do kopírky, kapesníky 

 

 

 

 

 

 

 



POMŮCKY PRO 5. TŘÍDY 

Vážení rodiče, 

předkládáme Vám seznam věcí, které budeme potřebovat v 5. třídě. Zajistěte je, prosím, dětem hned 

na začátek školního roku. Co se dá, podepište. Děkujeme. 

 

Věci na výtvarnou výchovu v kufříku (boxu): 

• sada plochých a kulatých štětců (alespoň 5 velikostí) 

• igelit na lavici 

• vodové barvy a kelímek 

• temperové barvy (české) a paleta  

• hadr na ruce a na otírání štětců 

• stará košile nebo zástěra 

• modelína 

• klovatina 

• 2 x tyčinkové - vysouvací tuhé lepidlo  

• černá tuš, násadka + pera (redispero) 

• 10 špejlí 

• voskovky 

• suché pastely 

• dostatečně ostré nůžky  

 

Věci na tělocvik v sáčku: 

• trenýrky, tričko, boty do tělocvičny se světlou podrážkou 

• švihadlo odpovídající výšce dítěte 

 

Co budeme ještě potřebovat? 

• balík papírových kapesníků 

• trojúhelník s ryskou 

• dlouhé pravítko 

• kružítko 

• libovolný cvičný sešit (blok) 

• malou a velkou fólii 

• 2 podložky do nelinkovaných malých sešitů, 1 podložku do velkého 

• průhledné nebarevné obaly na sešity 

• obal na ŽK – může být i barevný 


