
                                     Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku ZŠ 

Obaly na sešity -  formát A5 – 8 ks 

                              formát A4 – 1 ks 

Tenisky (TV na hřišti) 

Cvičky (TV v tělocvičně)                 

Desky na písmenka a desky na číslice 2 sáčky - na přezůvky a na sportovní obuv                                                                         

Penál, tužky č. 1 a č. 2, pastelky dřevěné,  

gumová pryž, ořezávátko                                     

Tričko, trenýrky 

Tepláková souprava 

Zástěra (stará košile) na VV a PČ     Omyvatelná podložka na stolek pod svačinu 

Hadr na VV (otírání štětců) Kufřík (větší na uložení věcí na VV, PČ) 

Igelitový ubrus na lavici na VV                                 Přezůvky do budovy školy 

Kelímek z umělé hmoty na VV Složka barevných papírů 

Lepidlo bílé na papír (NE TEKUTÉ)                                                  Aktovka 

Fix – černý, tenký           

 

 

 

 

                                     Seznam pomůcek pro žáky 2. ročníku ZŠ 
Obaly na sešity -  formát A5 – 10 ks    

                              formát A4 – 1 ks                                    

Tenisky (TV na hřišti) 

Cvičky (TV v tělocvičně)                 

Průhledná fólie (dvojitá) na psaní formát A5 a A4                             Tepláková souprava 

Trhačka linkovaná formát A5 Tričko, trenýrky 

Polokrycí vodové barvy                                                      Složka barevných papírů 

Běloba v tubě Kufřík (větší na uložení věcí na VV,     

             PČ a TV ve skříňce ve třídě) Fix – černý, tenký          

Štětce na barvy č. 5, č. 8 kulaté, plochý štětec 2 sáčky - na přezůvky a na sportovní 

obuv                                                   

Igelitový ubrus na lavici na VV                                 Přezůvky do budovy školy 

Lepidlo bílé na papír (NE TEKUTÉ) Zástěra na VV a PČ 

Sada barevných papírů Hadr na VV (otírání štětců) 

Pravítka – krátké do penálu, dlouhé průhledné - 30 cm Omyvatelná podložka pod svačinu 

Kelímek z umělé hmoty na VV Aktovka 

Penál, tužky č. 1, č. 2 a č. 3, pastelky dřevěné, gumová pryž, ořezávátko 

    

 

 

 

                                    Seznam pomůcek pro žáky 3. – 5. ročníku ZŠ 

Obaly na sešity -  formát A5 – 10 ks    

                              formát A4 – 1 ks                                    

Tenisky (TV na hřišti) 

Cvičky (TV v tělocvičně)                 

Průhledná fólie (dvojitá) na psaní - formát A5 a A4                             Tepláková souprava 

Trhačka linkovaná formát A5 Tričko, trenýrky 

Polokrycí vodové barvy                                                      Kufřík (větší na uložení věcí na VV,     

             PČ a TV ve skříňce ve třídě) Běloba v tubě 

Štětce na barvy č. 5, č. 8 kulaté, plochý štětec 2 sáčky - na přezůvky a sportovní obuv                                                   

Igelitový ubrus na lavici na VV                                 Přezůvky do budovy školy 

Lepidlo bílé na papír (NE TEKUTÉ) Zástěra na VV a PČ 

Fix - černý, tenký                    Hadr na VV (otírání štětců) 

Sada barevných papírů Omyvatelná podložka pod svačinu 

Kružítko, trojúhelník s ryskou Kelímek z umělé hmoty na VV 

Pravítka – krátké do penálu, dlouhé průhledné - 30 cm Aktovka 

Penál, tužky č. 1, č. 2 a č. 3, pastelky dřevěné, gumová pryž, ořezávátko 

 

 


