
Pomůcky pro 2. ročník        2021 / 2022

Zakoupí si žák:
Vodové barvy, temperové barvy, paleta, štětce různých velikostí, kelímek, hadřík, igelitový ubrus,
zástěra,  plastelína,  izolepa (široká asi 1,5 cm),  2x nůžky, pastelky,  voskovky,  černý fix tlustý a
tenký, 2x lepidla, tužka č. 3, č. 2, č. 1, pravítko s ryskou, 1x  průhledná fólie A4. Výtvarné potřeby
uložit do kufříku. 
TV: Triko s krátkým rukávem, kraťasy, mikinu, tepláky, obuv do tělocvičny na zavázání (surová
guma), obuv na hřiště.
Do třídy  a  družiny  papírové kapesníky a papírové  kuchyňské utěrky,  na svačinu plátěný
ubrousek, do třídy 1x balík bílých papírů velikosti A4 do tiskárny.

Objednává škola:
Sešity: VV + PČ:
6x  č. 523 10 ks A4, A3 - tvrdý papír
1x  č. 510 5 ks A2 - tvrdý papír
1x  notový sešit barevné papíry
1x  deníček černá tuž

Pomůcky pro 5. ročník        2021 / 2022

Zakoupí si žák:
Vodové barvy, temperové barvy, paleta, štětce různých velikostí, kelímek, hadřík, igelitový ubrus,
zástěra,  plastelína,  izolepa (široká asi 1,5 cm),  2x nůžky, pastelky,  voskovky,  černý fix tlustý a
tenký, barevné fixy, 2x lepidla, tužka č. 3, č. 2, č. 1, pravítko s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko,
1x průhledná fólie A4, lenoch A5, A4. Výtvarné potřeby uložit do kufříku.
TV: Triko s krátkým rukávem, kraťasy, mikinu, tepláky, obuv do tělocvičny na zavázání (surová
guma), obuv na hřiště.
Do třídy papírové kapesníky a papírové kuchyňské utěrky,  na svačinu plátěný ubrousek,
do třídy 1x balík bílých papírů velikosti A4 do tiskárny.

Objednává škola:
Sešity: VV + PČ:
4x  č. 544 10 ks A4,A3 - tvrdý papír
1x  č. 520 5 ks A2 - tvrdý papír
2x  č. 440 barevné papíry
1x slovníček černá tuž
1x  notový sešit (může pokračovat)
1x  deníček
1x slohový sešit (může pokračovat)



Pomůcky pro 3. ročník        2021 / 2022

Zakoupí si žák:
Vodové barvy, temperové barvy, paleta, štětce různých velikostí, kelímek, hadřík, igelitový ubrus,
zástěra,  plastelína,  izolepa (široká asi 1,5 cm),  2x nůžky, pastelky,  voskovky,  černý fix tlustý a
tenký, 2x lepidla, tužka č. 3, č. 2, č. 1, pravítko s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko, 1x  průhledná
fólie A4, lenoch A5, A4. Výtvarné potřeby uložit do kufříku.
TV: Triko s krátkým rukávem, kraťasy, mikinu, tepláky, obuv do tělocvičny na zavázání (surová
guma), obuv na hřiště.
Do třídy  a  družiny  papírové kapesníky a papírové  kuchyňské utěrky,  na svačinu plátěný
ubrousek,  do třídy 1x balík bílých papírů velikosti A4 do tiskárny.

Objednává škola:
Sešity: VV + PČ:
8x  č. 523 10 ks A4,A3 - tvrdý papír
1x  č. 520 5 ks A2 - tvrdý papír
1x  č. 440 barevné papíry
1x  notový sešit (může pokračovat) černá tuž
1x  deníček

Pomůcky pro 4. ročník        2021 / 2022

Zakoupí si žák:
Vodové barvy, temperové barvy, paleta, štětce různých velikostí, kelímek, hadřík, igelitový ubrus,
zástěra,  plastelína,  izolepa (široká asi 1,5 cm),  2x nůžky, pastelky,  voskovky,  černý fix tlustý a
tenký, barevné fixy, 2x lepidla, tužka č. 3, č. 2, č. 1, pravítko s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko,
1x průhledná fólie A4, lenoch A5, A4. Sešit s tvrdými deskami = čtenářský deník. Výtvarné potřeby
uložit do kufříku.
TV: Triko s krátkým rukávem, kraťasy, mikinu, tepláky, obuv do tělocvičny na zavázání (surová
guma), obuv na hřiště.
Do třídy papírové kapesníky a papírové kuchyňské utěrky,  na svačinu plátěný ubrousek,
do třídy 1x balík bílých papírů velikosti A4 do tiskárny.

Objednává škola:
Sešity: VV + PČ:
1x  č. 524 10 ks A4,A3 - tvrdý papír
3x  č. 544 5 ks A2 - tvrdý papír 
1x  č. 564 barevné papíry
1x  č. 520 černá tuž
1x  č. 440
1x  notový sešit (může pokračovat)
1x  deníček
1x slovníček
1x slohový sešit


