
POMŮCKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21 

 

 

1. TŘÍDA  

Můžete pořídit: 

 Aktovka 
 Pouzdro (jednoduché) 
 Přezůvky (ne nazouváky) 
 Cvičební úbor v plátěné tašce (tepláky, mikinu, tričko, kraťasy, cvičky)  
 Ručníček 
 Box na svačinu + láhev na pití  
 Desky na sešity, na učebnice  
 Složku (desky) na písmenka, na číslice   
 Průhledné obaly na sešity, na učebnice  
 1 x igelitový ubrus na lavici  
 Hadřík 
 Zástěrka na převlečení (stará košile) 
 Kufřík na VV 

Dostanete: 

 Učebnice, sešity 
 Stíratelnou tabulku s linkou a značkovač (stíratelný fix) 
 Vystřihovací písmenka a číslice 
 Úkolníček 
 Pero 
 Výtvarné potřeby: plastelína, vodové barvy, štětce, lepidlo, ořezávátko, pravítko, temperové 

barvy, tuš, voskovky, kelímek na vodu 
 Vybavení pouzdra – guma, nůžky, pastelky, trojhranné tužky (je vhodné mít doma i rezervní) 

 

2. TŘÍDA 

 Balíček sešitů a učebnic – přes školu  
 Obaly: průhledné bezbarvé obaly na sešity velikosti A5, A4 na učebnice  
 Pevné desky na sešity a učebnice 1x velikost A4 (příp. i A5), stačí pouze na sešity 
 Pravítko dlouhé, krátké, trojúhelník s ryskou 
 Psací potřeby v pouzdře – inkoustové pero 2 ks, ostrouhané tužky č. 1, 2 a 3 po 2 ks (pořídit 

více – rezerva doma), měkká guma, ořezávátko, pastelky  
 Pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti – vodové barvy, štětec kulatý i plochý, 

temperové barvy, křídové pastely, voskové pastely, lepidlo (nejlépe tyčinka), zástěrka na 
převlečení (stará košile), kvalitní nůžky, plastelína, igelit na lavici, hadřík, kelímek na vodu 

 Pomůcky na TV – pytlík na TV do šatny: kraťasy, tričko, cvičky, ponožky, tepláková 
souprava, tenisky na ven, tenisky dovnitř  

 Přezůvky-prosím podepsat (ne nazouváky, hrozí nebezpečí úrazu) 
 Ručník malý 
 Box na svačinu + láhev na pití 

 
 



 
 
 

3. TŘÍDA 

 Balíček sešitů a učebnic – přes školu 
 Obaly: průhledné bezbarvé obaly na sešity velikosti A5, A4 na učebnice  
 Pevné desky na sešity a učebnice 1x velikost A4 (příp. i A5), stačí pouze na sešity 
 Pravítko dlouhé, krátké, trojúhelník s ryskou, kružítko 
 Psací potřeby v pouzdře – inkoustové pero 2 ks, ostrouhané tužky č. 1, 2 a 3 po 2 ks (pořídit 

více – rezerva doma), měkká guma, ořezávátko, pastelky  
 Pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti – vodové barvy, štětec kulatý i plochý, 

temperové barvy, křídové pastely, voskové pastely, lepidlo (nejlépe tyčinka), zástěrka na 
převlečení (stará košile), kvalitní nůžky, plastelína, igelit na lavici, hadřík, kelímek na vodu 

 Pomůcky na TV – pytlík na TV do šatny: kraťasy, tričko, cvičky, ponožky, tepláková 
souprava, tenisky na ven, tenisky dovnitř  

 Přezůvky-prosím podepsat (ne nazouváky, hrozí nebezpečí úrazu) 
 Ručník malý 
 Box na svačinu + láhev na pití 

 

4. TŘÍDA 

 Balíček sešitů a učebnic – přes školu 
 Obaly: průhledné bezbarvé obaly na sešity velikosti A5, A4 na učebnice  
 Pevné desky na sešity a učebnice 1x velikost A4 (příp. i A5), stačí pouze na sešity 
 Pravítko dlouhé, krátké, trojúhelník s ryskou, kružítko 
 Psací potřeby v pouzdře – inkoustové pero 2 ks, ostrouhané tužky č. 1, 2 a 3 po 2 ks (pořídit 

více – rezerva doma), měkká guma, ořezávátko, pastelky  
 Pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti – vodové barvy, štětec kulatý i plochý, 

temperové barvy, křídové pastely, voskové pastely, lepidlo (nejlépe tyčinka), zástěrka na 
převlečení (stará košile), kvalitní nůžky, plastelína, igelit na lavici, hadřík, kelímek na vodu 

 Pomůcky na TV – pytlík na TV do šatny: kraťasy, tričko, cvičky, ponožky, tepláková 
souprava, tenisky na ven, tenisky dovnitř  

 Přezůvky-prosím podepsat (ne nazouváky, hrozí nebezpečí úrazu) 
 Ručník malý 
 Box na svačinu + láhev na pití 

 

 

 

 

 

 


