
Seznam pomůcek pro 1. třídu Seznam pomůcek pro 4. A, B, C 

aktovka, pouzdro voskovky (obyčejné) 

přezůvky v plátěném pytlíku (děti přihlášené na obědy a do družiny 
2x) pero, guma, ořezávátko 

cvičební úbor (tričko, trenýrky, tepláky, bunda, obuv na sport venku, pastelky 

cvičky - vše v plátěném pytlíku, plavky, koupací čepice) vodové barvy české 

pastelky – základní barvy v pouzdře pravítko 30 cm a pravítko 15-20cm 

fix na stíratelnou tabulku – 2x trojúhelník s ryskou 

hadřík kružítko 

trojhranná tužka 3x (č. 2) 4x podložka A5 (lenoch) 

nůžky obaly na sešity a učebnice 

tuhé lepidlo – tyčinka Kores (velká) kovové nůžky 

obaly na sešity (A5) – čiré, 5x přezůvky v prodyšném pytlíku 

 
cvičební úbor 

 
sálová obuv, sportovní obuv na hřiště 

 
lepidlo tuhé - tyčinka Kores 20 g 

 
kapsář na lavici 

Seznam pomůcek pro 2. třídu  plastelína 

tužky č. 2 a 3 tužka č. 1, 2 

pastelky tužka č. 3 

plastelína pracovní košile, tričko 

pravítko - 20cm vše opatřit monogramem a označením třídy 

pero  
 nůžky Seznam pomůcek 5. A 

zmizík ručník s monogramem 

obaly na sešity a učebnice přezůvky v textilním pytlíku 

cvičební úbor, sálová obuv, sportovní obuv na hřiště papírové kapesníčky 

vše v plátěném pytlíku ořezávátko, guma 

přezůvky v plátěném pytlíku obyčejné tužky č.2,3 

všechny pomůcky i boty označit monogramem lepidlo v tyčince 

 

pastelky nebo progresa 

Seznam pomůcek pro 3. A  třídu kovové nůžky 

tužky č.,2,3 kružítko 

pastelky, voskovky pravítko 30 cm, pravítko s ryskou 

pravítko 20 cm voskovky (12 barev) 

trojúhelník s ryskou igelitový ubrus, hadřík, zástěra 

1x podložka ( lenoch) A5, 1x A4 plastelína 

kovové nůžky cvičební úbor, sálová obuv do tělocvičny a 

plastelína a sportovní obuv na hřiště do textilního pytlíku 

pero  obaly na sešity, učebnice, pracovní sešity 

ořezávátko podložky do sešitů ( lenochy) 

plátěný pytlík na přezůvky 

 cvičební úbor, sálová obuv + obuv na hřiště Seznam pomůcek 5. B 

pomůcky a boty označit monogramem kapsář na lavici 

 

ručník  

Seznam pomůcek pro 3.B třídu přezůvky v textilním pytlíku 

tužky č. 2,3 papírové kapesníčky 

lepidlo - tyčinka ořezávátko, guma 

pastelky, voskovky obyčejné tužky č.1,2,3 

pravítko 20 cm lepidlo v tyčince 



trojúhelník s ryskou pastelky nebo progresa 

1x podložka (lenoch)  A5, 1xA4 kovové nůžky 

plastelína kružítko 

kovové nůžky pravítko 30 cm, pravítko s ryskou 

pero  voskovky 

ořezávátko vodové barvy (české) 

přezůvky v prodyšném pytlíku paleta, štětce, kelímek na vodu 

cvičební úbor  plastelína 

sálová obuv a sportovní obuv na hřiště cvičební úbor, sálová obuv do tělocvičny a 

všechny pomůcky i boty označit monogramem a sportovní obuv na hřiště do textilního pytlíku 

 

podložky do sešitů ( lenochy) 4ks 

Seznam pomůcek pro 3. C  třídu 
 

tužky č.,2,3 Seznam pomůcek 5. C 

pastelky, voskovky kapsář na lavici 

pravítko 20 cm ručník s monogramem 

trojúhelník s ryskou přezůvky v textilním pytlíku 

1x podložka ( lenoch) A5 papírové kapesníčky 

kovové nůžky se zaoblenou špičkou ořezávátko, guma 

plastelína obyčejné tužky č. 1,2,3 

pero  lepidlo v tyčince 

ořezávátko pastelky nebo progresa 

kružítko kovové nůžky 

pracovní košile do VV PČ kružítko 

plátěný pytlík na přezůvky pravítko 30 cm, pravítko s ryskou 

cvičební úbor, sálová obuv + obuv na hřiště voskovky (12 barev) 

pomůcky a boty označit monogramem vodové barvy (české) 

 

paleta, štětce, kelímek na vodu 

 

igelitový ubrus, hadřík, zástěra 

 

plastelína 

 

cvičební úbor, sálová obuv do tělocvičny a 

 

a sportovní obuv na hřiště do textilního pytlíku 

 

obaly na sešity, učebnice, pracovní sešity 

 

podložky do sešitů ( lenochy) 

   


