
Seznam školních pomůcek pro školní rok 2022/2023 

 
1. TŘÍDA  

 Aktovka 
 Pouzdro (jednoduché) 
 Přezůvky - S BÍLOU PODRÁŽKOU A PEVNOU PATOU  
 Pomůcky na TV a ŠD – pytlík na TV do šatny: kraťasy, tričko, cvičky, ponožky, 

tepláková souprava, tenisky na ven, tenisky dovnitř  
 Ručníček 
 Box na svačinu + láhev na pití  
 Desky na sešity, na učebnice  
 Složku (desky) na písmenka, na číslice, pravítko   
 Průhledné obaly na sešity, na učebnice  
 1 x igelitový ubrus na lavici, špejle 
 Hadřík 
 Zástěrka na převlečení (stará košile,tričko), suché pastely („malířské“ křídy), štětce, 

tuš, voskovky, temperové barvy, igelitový ubrus na lavici (cca 70 x 70cm) 
 Kufřík do VV/PČ 

Dostanete: 

 Učebnice, sešity 
 Stíratelnou tabulku s linkou a značkovač (stíratelný fix) 
 Vystřihovací písmenka a číslice 
 Úkolníček 
 Pero 
 Rozvrh hodin 
 Výtvarné potřeby: plastelína, vodové barvy, lepidlo,  
 Vybavení pouzdra  

 

 

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, tuš, špejle 



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

 Přezůvky - S BÍLOU PODRÁŽKOU A PEVNOU PATOU  
 Ručník malý s poutkem 
 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, průhledná popisovací fólie A5 

2x, popisovací tabulka A4, 2x tenký fix na tabulku 
 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, tuš, špejle 

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

 Přezůvky - S BÍLOU PODRÁŽKOU A PEVNOU PATOU  
 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, průhledná popisovací fólie A5 

2x, popisovací tabulka A4, 2x tenký fix na tabulku. 
 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, tuš, špejle 

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

 Přezůvky - S BÍLOU PODRÁŽKOU A PEVNOU PATOU  
 Ručník malý 



 Box na svačinu + láhev na pití 
 
 
 
DÁLE PROSÍME O 1 BALENÍ PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ V KRABIČCE, TOALETNÍ 
PAPÍR 4 KS MINIMÁLNĚ. 
POKUD MÁTE MOŽNOST ZAJISTIT I PAPÍRY, NA KTERÉ SI DĚTI BUDOU MOCI 
 KRESLIT VE ŠK. DRUŽINĚ (i z jedné strany popsané), VELMI TO UVÍTÁME. 
 

Vše si žáci přinesou do středy druhého zářijového týdne. 
Prosím o podepsání všeho, co podepsat jde – předejdeme slzám a také stále novým nákupům. 
 
Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 8,00 hod v budově 
Základní školy v Blatci, končit budeme všichni v 8,45 hod. 
Zápisní lístek do školní družiny dostanou děti dne 1. 9. 2022, družina bude v 
provozu od 2. 9. 2022. Pobyt v družině je možný pouze po odevzdání 
vyplněného zápisního lístku. 
Obědy budou od 2. 9. 2022 – od tohoto dne si prosím přihlaste obědy. 
 

 


