
Pomůcky 1.třída Pomůcky 2.třída Pomůcky 3.-5.třída 
přezůvky se světlou 
podrážkou 

přezůvky se světlou 
podrážkou 

přezůvky se světlou 
podrážkou 

cvičební úbor + obuv 
(venkovní i vnitřní) 

cvičební úbor + obuv 
(venkovní i vnitřní) 

cvičební úbor + obuv 
(venkovní i vnitřní) 

zástěrka (staré tričko) do VV zástěrka (staré tričko) do VV zástěrka (staré tričko) do VV 

igelit na lavici do VV 
(50x50cm) 

igelit na lavici do VV 
(50x50cm) 

igelit na lavici do VV 
(50x50cm) 

velký kelímek na vodu, 
hadřík 

velký kelímek na vodu, 
hadřík 

velký kelímek na vodu, 
hadřík 

voskovky (12 barev, české) voskovky (12 barev, české) voskovky (12 barev, české) 

plastelína (klasická česká) plastelína (klasická česká) Plastelína (klasická česká) 

lepidlo (Kores) – tyčinka 
(větší) 

lepidlo (Kores) – tyčinka 
(větší) 

lepidlo (Kores) – tyčinka 
(větší) 

kovové nůžky s kulatou 
špičkou 

nůžky s ostrou špičkou nůžky s ostrou špičkou 

tužky č. 1, 2, 3 (po 2 kusech) tužky č. 1, 2, 3 (po 2 kusech) tužky č. 1, 2, 3 (po 2 kusech) 

pastelky, guma, strouhátko pastelky, guma, strouhátko pastelky, guma, strouhátko 

Složka na sešity temperové barvy – 6 barev 
(české) 

temperové barvy – 12 barev 
(české) 

Složka na písmena štětce kulaté č. 6, 8, 10 
štětce ploché č. 8, 10 

štětce kulaté č. 6, 8, 10 
štětce ploché č. 8, 10 

Složka na číslice folie pro psaní tužkou A4, A3 folie pro psaní tužkou A4, A3 

Obaly na sešity pero  pero  

 2 černé fixy (tenký a hrubý) 2 černé fixy (tenký a hrubý) 
 

 Barevné průpisky Barevné průpisky 

 Trojúhelníkové pravítko s 
ryskou 

2 pravítka (trojúhelník 
s ryskou a dlouhé) 

  3 lenochy A4 

Prosíme, všechny věci 
označte jmenovkou. 

Pracovní učebnice budou 
obaleny školou. 

Sešity a výkresy budou 
zakoupeny hromadně, 
peníze budeme vybírat v 1. 
školním týdnu. 

 

Všechny věci označte, 
prosím, jmenovkou. 
Sešity, výkresy, pracovní 
sešity, …budou zakoupeny 
hromadně, peníze budeme 
vybírat v 1. školním týdnu.  
 
 

Všechny věci označte, 
prosím, jmenovkou. 
Sešity, výkresy, pracovní 
sešity, …budou zakoupeny 
hromadně, peníze budeme 
vybírat v 1. školním týdnu.  
 
 

 


