
Potřeby pro žáky 1. třídy 

V aktovce budou žáci nosit: 
• pouzdro, ve kterém budou dvě tužky č.2,  guma, ořezávátko, ostré nůžky s kulatou špičkou, později plnicí 

pero 
• pastelky 
• fixy 
• pravítko dlouhé 20 cm 
• lepidlo (tuhá tyčinka – pozor na kvalitu) 
• desky na sešity 
• kapesníky 
• svačinu a pití ve vhodném obalu 
• papuče na přezutí v plátěném sáčku – možno nechávat zavěšené v šatně (budeme si vyrábět) 

 
Sešity (přinést na začátku školního roku): 

• 5x sešit č. 511+ (pokud možno s pomocnými linkami) 
• 4x sešit č. 513  
• 1x sešit č. 520  
• 1x deníček 

 
Pomůcky do výtvarné výchovy: 

• vodové barvy 
• temperové barvy  
• malá paletka 
• štětec plochý č. 10 a kulatý č. 10 
• hadřík  
• umělohmotný kelímek (ne od jogurtu) 
• voskovky 
• suché pastely – barevná sada 
• prstové barvy – barevná sada 
• pevný igelit nebo igelit. ubrus 45x55 cm 
• modelovací hmota (plastelína) + pevná podložka A4 
• výkresy 20xA3, 20xA4 (odevzdat učitelce) 
• barevné papíry nelepící s hnědou barvou (odevzdat učitelce) 
• pracovní oblečení (zástěra nebo tričko) 

 
Cvičební úbor v plátěném sáčku: 

• tričko 
• kraťasy 
• tepláky, příp. tepláková souprava 
• cvičky 

Dále žáci donesou do školy: 
• 200,- Kč do třídního fondu (tekuté mýdlo, drobné odměny pro děti, příprava dárečků na Vánoce a ke Dni 

matek aj.) 
• menší ručník s poutkem 
• papírové kapesníčky (nejlépe box 100 – 200 ks případně balení 10x10) 

 
Veškeré pomůcky, oděv a boty budou mít žáci podepsané!!! 
 

 
 
 
 



Potřeby pro žáky 2. třídy 
 

V aktovce budou žáci nosit: 
• pouzdro, ve kterém budou dvě tužky č. 2, guma, ořezávátko, ostré nůžky s kulatou špičkou, pero, (zmizík) 
• pastelky (nejméně 12 barev) 
• fixy 
• pravítko dlouhé 20 cm 
• lepidlo (tuhá tyčinka – pozor na kvalitu) 
• desky na sešity 
• svačinu a pití ve vhodném obalu 
• papuče na přezutí v sáčku (opět možné nechávat v šatně na háčku) 

 
Sešity (přinést na začátku školního roku): 

• 3x sešit č. 513 (Matematika) 
• 1x sešit č. 520 (Prvouka)  
• 6x sešit č. 511+ nebo 512+ (Český jazyk)  
• 1x deníček 

Pomůcky do výtvarné a pracovní výchovy: 
• vodové barvy 
• temperové barvy  
• malá paletka 
• štětec plochý č. 10 a kulatý č. 10 
• hadřík  
• umělohmotný kelímek (ne od jogurtu) 
• voskovky 
• prstové barvy 
• suchý pastel – sada 12 barev 
• pevný igelit nebo igelitový ubrus 45x55 cm 
• modelovací hmota (plastelína)  
• pevná podložka A4  
• výkresy 20xA3, 30xA4 (odevzdat učitelce) 
• 1x barevné papíry nelepící s hnědou barvou (odevzdat učitelce) 
• pracovní oblečení (zástěra nebo tričko) 

 
Cvičební úbor v plátěném sáčku: 

• tričko 
• kraťasy 
• tepláková souprava 
• cvičky 

 
Dále žáci donesou do školy: 

• 200,- Kč do třídního fondu (drobné odměny pro děti, příprava dárečků na Vánoce a ke Dni matek, speciální 
výtvarné potřeby aj.) 

• tekuté mýdlo 
• menší ručník s poutkem 
• papírové kapesníčky (nejlépe box 100 – 200 ks případně balení 10x10) 

 

Veškeré pomůcky, oděv a boty budou mít žáci podepsané!!! 



Pomůcky pro žáky 3. třídy 
 
• Pastelky 
• 2x ořezaná tužka č.2 
• 2x pero (+ zmizík nebo gumovací) 
• Ořezávátko 
• Pravítko dlouhé a trojúhelník s ryskou 
• Nůžky 
• Guma 
• Kružítko 
Sešity 
• Deníček A6 
• Sešit 513 4x  
• Sešit 512 5x 
• Sešit 520 1x 
TV  
• Pevná obuv se světlou podrážkou 
• Tričko, kraťasy  
AJ  
• Sešit č. 440 1x, lenoch A4 + nosit lepidlo 
• Happy Street 1 – pracovní sešit 
VV a PV  
• Nůžky 
• Lepidlo v tubě tuhé 
• Barevné papíry  
• Vodové barvy 
• Štětec plochý č. 12, kulatý č.8 a č.4 
• Kelímek na vodu, hadřík 
• Podložka (igelit) na lavici 
• Výkres A4 20x  
• Výkres A3 20x  
• Voskovky 
• Tempery 
• Paletka 
• Fixy 
• Tuš 
• Ochranný oděv (zástěra) 
• Suchý pastel 
Různé 
• Ručník s poutkem 
• Přezůvky (sáček na jejich uložení v šatně) 
• Papírové kapesníčky 100 ks (box) 
• Tekuté mýdlo 
• 200 Kč do třídního fondu 
 
 
Všechny šk. potřeby, oděv a obuv označte, prosím, jménem dítěte !!! 
 

 
 
 



Pomůcky pro žáky do 4. třídy 
  
• AJ – Happy street 2  (zelená) prac. sešit     

• Deníček A6 
• Sešit 513 4x  
• Sešit 512 5x 
• Sešit 520 1x 
• Sešit 440 3x + lenoch A4 

 
Pouzdro: pero (tornádo, nebo torpédo) 2x, obyčejné tužky 2x, kružítko, ořezávátko, guma, nůžky, pravítko 

(30 cm a 1 trojúhelník) pastelky, lepidlo – KORES (lepí nejlépe)  
TV  
• Pevná obuv se světlou podrážkou 
• Tričko, kraťasy  
• Mikina, tepláky 
• Sáček na uložení ve třídě 
 
VV a PV  
• Nůžky 
• Lepidlo v tubě tuhé 
• Barevné papíry  
• Vodové barvy 
• Štětec plochý č. 12, kulatý č.8 a č.4 
• Kelímek na vodu, hadřík 
• Podložka (igelit) na lavici 
• Výkres A4 20x  
• Výkres A3 20x  
• Voskovky 
• Tempery 
• Paletka 
• Fixy 
• Ochranný oděv (zástěra) 
• Kufřík na uložení ve třídě 
Různé 
• Ručník s poutkem 
• Přezůvky (sáček na jejich uložení v šatně) 
• Papírové kapesníčky 100 ks (box) 
• Tekuté mýdlo 
• 200 Kč do třídního fondu 
 
 
Všechny šk. potřeby, oděv a obuv označte, prosím, jménem dítěte!!! 
 

POMŮCKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19 – 5. ročník 
 

 
Sešity 

- 1 x deníček na úlohy 
- 6 x sešit 523 
- 4 x sešit 444 
- 1 x sešit 520  + linkovaný lenoch 



- 1 x trhací linkovaný blok A5 
 
Další pomůcky 
 

- pero (plnící, Tornádo + zmizík nebo gumovací)  
- pastelky, fixy, tužka č. 2  
- guma, nůžky, ořezávátko 
- obaly na sešity, učebnice, žákovskou knížku 
- lepidlo v tubě 

 
Do geometrie 

- ořezané tužky č. 3  
- pravítko 30 cm, trojúhelník + trojúhelník s ryskou 
- kružítko 

 
Do výtvarné výchovy a pracovní výchovy – doplnit loňskou výbavu 
(věci dát do podepsaného kufříku, který lze zavřít)  

- tempery, vodovky, štětec kulatý č. 4, 8 a plochý č. 12, kelímek na vodu, hadřík 
- voskovky, fixy 
- nůžky, lepidlo 
- igelit na lavici 
- zástěru nebo jiný ochranný oděv 
- 40 x výkres A4, 25 x výkres A3 
- barevné papíry 

 
 
Do tělesné výchovy 

cvičební úbor – triko, kraťasy, tepláky, tenisky se světlou podrážkou  
 

Různé 
- papírové kapesníky  
- ručník s poutkem 
- papírové utěrky 
- přezůvky v sáčku 
 
 

 
200,- Kč do třídního fondu 
 
 
 

 

Pomůcky pro žáky do 6. třídy 
 
Český jazyk  
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
2  ks malý linkovaný sešit A5 (č. 564) 
lepidlo Kores 
 
Anglický jazyk  
 6. A - pracovní sešit k učebnici Project 2 (4. vydání) 



6. B – pracovní sešit k učebnici Project 2 (4. vydání)  
velký linkovaný sešit A4 (č. 444) + portfolio 
 
Matematika   
velký nelinkovaný sešit A4 (č. 460) 
portfolio - vazač na euroobaly velikost A4, 15 euroobalů 
rýsovací potřeby: 
trojúhelník s ryskou 
dlouhé pravítko  ( 30 cm) 
kružítko  
úhloměr 
guma  
dvě tužky ( měkká a tvrdá ) 
 
Dějepis  
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
portfolio 
 
Zeměpis 
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Přírodopis 
velký nelinkovaný sešit A4 (č. 460) 
portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Fyzika 
Velký sešit čtverečkovaný 
Pomůcky na kreslení 
Pravítko 
Tužka 
Pastelky 
Úhloměr 
Malý nelinkovaný sešit A5 na testy (min. č. 540) 
 
Občanská výchova   
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
 
Rodinná výchova    
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
 
Tělesná výchova 
sportovní oblečení: tepláková souprava, tričko, kraťasy 
sportovní obuv: sportovní obuv na hřiště, sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou 
mýdlo, ručník 
 
Hudební výchova 
malý nelinkovaný sešit A5 (č. 540)    
 
Pracovní činnosti 
pracovní oděv 
další případné potřeby na základě domluvy podle prováděné činnosti 
 
Informatika 
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 



 
Výtvarná výchova 
vybavení kufříku: temperové barvy  
vodové barvy 
štětce 
voskovky 
pastelky 
fixy 
tuš černá 
nůžky 
lihový černý silný fix 
kelímek na vodu 
hadřík na utření lavice a štětců 
paleta 
výkres A 4 10 ks 
výkres A 3 10 ks 
výkres A 2  5  ks 
barevné papíry nelepící 
balíkový papír / papír na balení balíků – obyčejný / 
lepidlo Herkules 
lepidlo Kores 
 
 
 
 
Pomůcky pro žáky do 7. třídy 
 
Český jazyk  
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
2 ks malý linkovaný sešit A5 (č. 564) 
lepidlo Kores 
 
Anglický jazyk  
7. A - pracovní sešit k učebnici Project 3 (4 .vydání) 
velký linkovaný sešit A4 (č. 444) + portfolio 
7. B – pracovní sešit Project 2 (4. vydání) – pokračování z minulého roku 
velký linkovaný sešit A4 (č. 444) + portfolio 
 
Německý jazyk 
1 x malý linkovaný sešit A5 (č. 544), 1 x velký linkovaný sešit (č. 444) 
 
Matematika   
velký nelinkovaný sešit A4 (č. 460) 
portfolio - vazač na euroobaly velikost A4, 15 euroobalů 
rýsovací potřeby: 
trojúhelník s ryskou 
dlouhé pravítko  ( 30 cm) 
kružítko  
úhloměr 
guma  
dvě tužky ( měkká a tvrdá ) 
 
Dějepis 
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
portfolio 



 
Zeměpis 
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Přírodopis 
velký nelinkovaný sešit A4 (č. 460) 
portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Fyzika 
Velký sešit čtverečkovaný 
Pomůcky na kreslení 
Pravítko 
Tužka 
Pastelky 
Úhloměr 
Malý nelinkovaný sešit A5 na testy (min. č. 540) 
 
Občanská výchova 
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
 
Rodinná výchova 
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
 
 
Tělesná výchova 
sportovní oblečení: tepláková souprava, tričko, kraťasy 
sportovní obuv: sportovní obuv na hřiště, sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou 
mýdlo, ručník 
 
Hudební výchova 
malý nelinkovaný sešit A5 (č. 540) 
 
Pracovní činnosti 
pracovní oděv 
další případné potřeby na základě domluvy podle prováděné činnosti 
 
Výtvarná výchova 
vybavení kufříku:  
temperové barvy  
vodové barvy 
štětce 
voskovky 
pastelky 
fixy 
tuš černá 
nůžky 
lihový černý silný fix 
kelímek na vodu 
hadřík na utření lavice a štětců 
paleta 
výkres A 4 10 ks 
výkres A 3 10 ks 
výkres A 2  5 ks 
barevné papíry nelepící 



balíkový papír / papír na balení balíků – obyčejný / 
lepidlo Herkules 
lepidlo Kores 
 
 
 
Pomůcky pro žáky do 8. třídy 
 
Český jazyk  
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
 2 malý linkovaný sešit A5 (č. 564) 
lepidlo Kores 
 
Anglický jazyk  
pracovní sešit k učebnici Project 3 (4. vydání) – pokračování z minulého roku 
velký linkovaný sešit A4 (č. 444) + portfolio 
 
Německý jazyk 
1 x malý linkovaný sešit A5 (č. 544), 1 x velký linkovaný sešit (č. 444) 
 
Matematika   
velký nelinkovaný sešit A4 (č. 460) 
portfolio - vazač na euroobaly velikost A4, 15 euroobalů 
rýsovací potřeby: 
trojúhelník s ryskou 
dlouhé pravítko  ( 30 cm) 
kružítko  
úhloměr 
guma  
dvě tužky ( měkká a tvrdá ) 
 
Dějepis  
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
portfolio 
 
Zeměpis 
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Přírodopis 
velký nelinkovaný sešit A4 (č. 464) 
portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Fyzika 
Velký sešit čtverečkovaný 
Pomůcky na kreslení 
Pravítko 
Tužka 
Pastelky 
Úhloměr 
Malý nelinkovaný sešit A5 na testy (min. č. 540) 
 
Chemie 
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
periodická soustava prvků A4 



portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Občanská výchova   
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
 
 
 
Tělesná výchova 
sportovní oblečení: tepláková souprava, tričko, kraťasy 
sportovní obuv: sportovní obuv na hřiště, sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou 
mýdlo, ručník 
 
Výtvarná výchova 
vybavení kufříku:  
temperové barvy  
vodové barvy 
štětce 
voskovky 
pastelky 
fixy 
tuš černá 
nůžky 
lihový černý silný fix 
kelímek na vodu 
hadřík na utření lavice a štěce 
paleta 
výkres A 4 10 ks 
výkres A 3 20 ks 
výkres A 2  5  ks 
 
barevné papíry nelepící 
balíkový papír / papír na balení balíků – obyčejný / 
lepidlo Herkules 
lepidlo Kores 
 
Volitelný předmět 
 
Pomůcky pro žáky do 9. třídy 
 
Český jazyk  
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
2 malý linkovaný sešit A5 (č. 564) 
lepidlo Kores 
 
Anglický jazyk  
9.A - pracovní sešit k učebnici Project  (2. vydání) 
9.B - pracovní sešit k učebnici Project 3 (4. vydání) – pokračování z minulého roku 
velký linkovaný sešit A4 (č. 444) + portfolio 
 
Německý jazyk  
1 x malý linkovaný sešit (č. 544), 1 x velký linkovaný sešit (č. 444) 
 
 
Matematika   
velký nelinkovaný sešit A4 (č. 460) 



portfolio - vazač na euroobaly velikost A4, 15 euroobalů 
rýsovací potřeby: 
trojúhelník s ryskou 
dlouhé pravítko  ( 30 cm) 
kružítko  
úhloměr 
guma  
dvě tužky ( měkká a tvrdá ) 
 
Dějepis  
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
portfolio 
 
Zeměpis 
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Přírodopis 
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Fyzika 
Velký sešit čtverečkovaný 
Pomůcky na kreslení 
Pravítko 
Tužka 
Pastelky 
Úhloměr 
Malý nelinkovaný sešit A5 na testy (min. č. 540) 
 
Chemie 
velký linkovaný sešit A4 (č. 464) 
periodická soustava prvků A4 
portfolio - vazač na euro obaly velikost A4, euro obaly 
 
Občanská výchova 
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
 
Rodinná výchova 
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
 
Informatika 
malý linkovaný sešit A5 (č. 544) 
 
Tělesná výchova 
sportovní oblečení: tepláková souprava, tričko, kraťasy 
sportovní obuv: sportovní obuv na hřiště, sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou 
mýdlo, ručník 
 
Výtvarná výchova 
vybavení kufříku:  
temperové barvy  
vodové barvy 
štětce 
voskovky 



pastelky 
fixy 
tuš černá 
nůžky 
lihový černý silný fix 
kelímek na vodu 
hadřík na utření lavice a štětce 
 
paleta 
výkres A 3 10 ks 
výkres A 2  5 ks 
barevné papíry nelepící 
balíkový papír / papír na balení balíků – obyčejný / 
lepidlo Herkules 
lepidlo Kores 
 
Volitelný předmět 
 

 
 


