
 

Sešity a pomůcky pro 1. ročník 

 
Pomůcky 
 

Školní aktovka (podepsaná – příjmení žáka)  

Penál – 3 tužky, guma, nůžky, ořezávátko,     

             pastelky – nelámavé, lepidlo tuhé v tubě (vysouvací) 

 

1 x notýsek 64  

Bačkory  

Cvičební úbor v látkovém sáčku (kraťasy nebo legíny, cvičky nebo tenisky s bílou 

podrážkou) 

 

TYTO POMŮCKY UPŘESNÍTE S TŘÍDNÍM UČITELEM V ZÁŘÍ NA TS:  

● Zásobník pouze na písmena (tvrdé desky) 

● Kapsář na lavici 

● Zástěra nebo velké triko 

● Krabička na modelínu (plastová) 

● Velký hadřík na ruce  

● Igelit na lavici 50 x 60 cm 

● Kelímek na vodu 

● Obaly (průhledné) na U a PS 

● Stírací tabulka + fix 

● 20 euro fólií + desky na euro folie 

●  

VŠE BUDE PODEPSANÉ!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Sešity a pomůcky pro 2. A – školní rok 2022/2023 
 

Pomůcky 

Většinu pomůcek mají žáci z letošního školního roku. Prosím o jejich kontrolu. Nechám na 

vašem uvážení, zda dětem koupíte nové, nebo zda je děti využijí i v 2. třídě. Zde je jejich 

přehled. 

Přehled pomůcek, které máme z letošního školního roku:   

ořezávátko se zásobníkem, vodové barvy, stabilní plastový kelímek, igelit na lavici (cca 40 cm 

x 40 cm), hadřík na VV, plastelína (v krabičce), štětce (silný, slabý – ideálně č. 8, 10), pastelky 

„Progresso“, pastelky (alespoň 6 základních barev do penálu), fixy, voskovky, tempery, kufřík 

nebo kapsář, pracovní oděv (zástěrka, staré tričko apod.). 

Na matematiku: pruh s barevnými kruhy (naše pomůcka), papírové mince, číslice, kostka s 

kolečky, sešit 5110 (čísla, mince, kostka s kolečky, sešit 5110 zůstaly žákům ve škole). 

Na český jazyk: desky s písmeny (zůstaly žákům ve škole). 

Na prvouku: papírové hodiny (zůstaly žákům ve škole). 

 

Sešity, bloky Vybavení penálu, psací potřeby 

č. 512 (s pomoc. linkami nebo 512+ nns.cz)         3 ks kvalitní pero                                 2 ks 

č. 513 (linkovaný)                                                  3 ks tužka č. 1                                      2 ks 

č. 420 (velký nelinkovaný)                                     1 ks tužka č. 2                                      2 ks 

č. 544 (linkovaný)                                                  1 ks tužka č. 3                                      2 ks 

č. 423x (velký, částečně linkovaný)                       1 ks guma                                            1 ks 

notový sešit                                                         1 ks malé pravítko                               1 ks 

záznamový (školní) sešit A5 s pevnými deskami  1 ks fix na tabulku (nejlépe černý)      1 ks 

Ostatní hadřík na pero                              1 ks 

hadřík na tabulku                                                   1 ks VV a PČ 

pravítko 30 cm                                                       1 ks slabý černý fix (na alkohol. bázi) 1 ks 

trojúhelník (může být s ryskou)                             1 ks             silný černý fix (na alkohol. bázi) 1 ks 

obálka plastová s drukem A4                                 1 ks tuhé lepidlo (tyčinka)                   1 ks 

přezůvky se světlou podrážkou                              1 ks lepidlo Herkules s aplikátorem    1 ks 

papírové kapesníky v krabičce                            1 bal. kvalitní nůžky                              1 ks 

napisovací folie A4                                                1 ks běloba                                          1 ks 

napisovací folie A5                                                1 ks tuš                                                1 ks 



 

rychlovazač A4 (plastové desky)                          1 ks čtvrtky A4                                  25 ks 

eurofolie (vložit do rychlovazače)                      30 ks čtvrtky A3                                  25 ks 

ubrousek na svačinu                                               1 ks barevné papíry                          1 sada 

cvičební úbor a obuv do tělocvičny (trenky, tričko, 

sportovní obuv se světlou podrážkou (NE cvičky) – 

vše do textilního sáčku nebo batůžku) 

a na ven (tepláky, tričko, mikina, sportovní obuv – 

vše do textilního sáčku nebo batůžku) 

náčrtník A4                                  1 ks 

hadřík na vodové barvy               1 ks 

zmizík                                          1 ks 

Sešity, čtvrtky, barevné papíry a náčrtník NEPODEPISOVAT!!!  Ostatní věci podepsat 

nebo označit číslem žáka. Vše přinést do 7. září do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sešity a pomůcky pro 2. B 
 

Pomůcky 
 

Většina pomůcek žákům zůstává z 1. ročníku. Zkontrolujte dětem a zase připravte do 2. 

ročníku. Co už nelze použít dokupte. Nekupujte zbytečně nové věci. Model hodin a desky na 

písmenka – zůstalo ve třídě. 

  

Aktovka  

vybavený penál - 2 pera, pastelky základních barev, 

2 tužky, guma, nůžky, ořezávátko, lepidlo – tuhé, 

pravítko do penálu 

 

Úbor a obuv s bílou podrážkou na tělesnou 

výchovu v látkovém sáčku 

 

Přezůvky s bílou podrážkou  

Ubrousek na svačinu  

Kapsář – igelitová podložka, zástěra, hadřík, 

krabička s modelínou, vodovky, voskovky 

 

  

Desky se 30 eurofoliemi na Tvořivou knížku 

(portfolio) 

 

Sešity se zakoupí po domluvě v září  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sešity a pomůcky pro 3. ročník 
 

Všechny pomůcky podepsat (kromě sešitů, barevných papírů a čtvrtek), všechny sešity 

obalit do průhledných obalů. Vše přinést první týden v září do školy. 

 
 

Většina pomůcek žákům zůstává z 2. ročníku. Zkontrolujte dětem a zase připravte do 3. 

ročníku. Co už nelze použít, dokupte. Nekupujte zbytečně nové věci. Model hodin a 

pomůcky na geometrii (desky, sešit, dlouhé pravítko 30 cm) - zůstalo ve třídě. 

  

Aktovka 1x linkovaná podložka na psaní do 

sešitu prvouky (lenoch) 

Penál – 2 pera, pastelky základních barev, 2 tužky 

č. 2, guma, nůžky, tuhé lepidlo, pravítko do penálu, 

1 tužka č. 3 na rýsování, ořezávátko 

Sešity: 

1x notový sešit – formát A5 (na šířku), 

16 listů, označení ML 2 

 

1x sešit 520 na prvouku 

 

1x sešit 644 notýsek 

 

11x sešit 523 na český jazyk, 

anglický jazyk a matematiku 

(Formát A5. Sešit linkovaný. 20 listů. 

Sešity nemají dotažené linky až do 

kraje.)   

 

Úkolníček 

 

SEŠITY OBALIT DO 

PRŮHLEDNÝCH OBALŮ A 

NEPODEPISOVAT, UDĚLÁME 

SPOLEČNĚ VE ŠKOLE! 

 

 Stírací tabulka + fix + hadřík 

Cvičební úbor a obuv s bílou nebo non-marking 

podrážkou na tělesnou výchovu v látkovém sáčku 

Kružítko 

Přezůvky s bílou nebo non-marking podrážkou Trojúhelník s ryskou 

Ubrousek na svačinu Celé balení papírových kapesníčků 

Kapsář – zástěra nebo velké staré tričko, hadřík, 

krabička s modelínou, vodovky, voskovky, 

tempery, štětce (velký plochý 1 ks, střední kulatý 1 

ks, tenký 1 ks), černá tuš, redispero, velké tuhé 

lepidlo, kelímek na vodu, igelitový ubrus na lavici 

50 x 60 cm, paletka 

20 x čtvrtky A4 

20 x čtvrtky A3 

1 x složka barevných papírů 

  

Desky se 30 eurofoliemi na Tvořivou knížku 

(portfolio) 

 

  



 

 

 

Sešity a pomůcky pro 4. ročník 
 

Pomůcky 
 

Deník č. 523 – 8ks Štětce (velký plochý 1 ks, střední 

kulatý 1 ks, tenký 1 ks) 

Početník č. 544 – 3 ks Podložka na psaní A4 – 1 ks 

Notýsek č. 644 – 2 ks Voskovky 

Nelinkovaný sešit A4 č. 420 – 1 ks Nůžky 

Čtverečkovaný sešit A4 č. 425 – 1ks Anilinové barvy (brilantní barvy) 

Linkovaný sešit A4 č. 444 – 3 ks Tempery 

Notový sešit Vybavený penál – pastelky, 2 pera, 

guma, ořezávátko, černý fix 

Čtvrtka A3 – 30 ks Pravítko 30 cm (ze 3.ročníku) 

Čtvrtka A4 – 30 ks Trojúhelník s ryskou (ze 3. ročníku) 

Sada barevných papírů 

Desky s 30 eurofoliemi na Tvořivou knížku 

Kružítko 

Geometrické desky ze 3. ročníku 

Lepidlo Herkules v tyčince Kapsář, igelitový ubrus, hadřík, 

kelímek, pracovní oděv na Vv 

2 tužky č. 2 Cvičební úbor a obutí se světlou 

podrážkou na Tv 

Náčrtníkový blok A4 Přezůvky 

Celé balení papírových kapesníčků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sešity a pomůcky pro 5. B  
 

Pomůcky 
 

 

Deník č. 523 – 8ks Tužka č. 2 – 2 ks 

Početník č. 524 – 4 ks Štětce (1 ks velký plochý, 1 ks střední 

kulatý, 1 ks tenký) 

Sešit čtverečkovaný č. 5110 – 1 ks Podložka  na psaní A4 

Notýsek č. 644 – 1ks Voskovky 

Nelinkovaný sešit A4 č. 420 – 1 ks Nůžky, lepidlo Herkules v tyčince 

Linkovaný sešit A4 č. 444 - 3 ks Anilinové barvy, tempery 

Notový sešit Vybavený penál - pastelky, 2 pera, 

guma, černý fix, ořezávátko... 

Blok A5 linkovaný Kružítko 

Náčrtníkový blok A4 Pravítko 30cm 

Čtvrtka A3 - 20 ks Trojúhelník s ryskou 

Čtvrtka A4 - 20 ks Funkční kružítko 

Sada barevných papírů Přezůvky 

Igelitový ubrus, pracovní oděv na Vv, kelímek, 

hadřík 

Cvičební  úbor, obutí se světlou 

podrážkou 

Kapsář Ručník s poutkem odstranit a místo 

toho balení papírových kapesníčků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sešity a pomůcky pro 6. ročník  
 

Předmět 

 

Pomůcky 

Český jazyk 3 x 544, 2 x 524, eurodesky nebo 

eurofolie, čtvrtka A4 – 3x, nůžky a 

lepidlo do penálu 

Cizí jazyk – anglický jazyk 1 x 484, kapesní slovník 

                  - německý jazyk 1 x 484, kapesní slovník, eurodesky + 

folie 

Matematika  1 x 440, 1 x 445, 1x 545   

rýsovací potřeby, kružítko 

Pracovní činnost 1 x 520, pracovní oblek na vaření a 

zahradu 

Fyzika 1 x 520, 1 x 545 

Dějepis  1 x 445, 

Přírodopis 1 x 465, eurodesky + folie 

Zeměpis 1 x 440 

Občanská výchova  1 x 444 velký 

Výchova ke zdraví 1 x 544, eurodesky + folie 

Hudební výchova notový sešit, sešit A5 tvrdé desky 

Výtvarná výchova Čtvrtky – A4 – 20x, A3 – 10x, pomůcky 

na malování, Herkules, tužka č. 1, nůžky, 

redispero, tuš, igelit či ubrus, pracovní 

oblek, hadřík, voskovky české Koh-i-nor, 

vodové barvy – brilantní (anilinky) Koh-

i-nor, tempery, barevné papíry, černý fix 

 Kalkulačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sešity a pomůcky pro 7. ročník  
 

Předmět 

 

Pomůcky 

Český jazyk 3 x 544, 2 x 524, eurodesky nebo 

eurofolie, čtvrtka A4 – 3x, nůžky a 

lepidlo do penálu 

Cizí jazyk – anglický jazyk 1 x 484, kapesní slovník 

                  - německý jazyk 1 x 544, 1 x 484, kapesní slovník, 

eurodesky  

Matematika  1 x 440, 1 x 445, 1x 545,   

rýsovací potřeby, kružítko 

Pracovní činnost  pracovní oblek, eurodesky + folie 

Fyzika 1 x 520, 1 x 545 

Dějepis  1 x 445,  

Přírodopis 1 x 465, eurodesky + folie 

Zeměpis 1 x 440 

Občanská výchova  1 x 444  

  

Hudební výchova notový sešit, sešit A5 tvrdé desky 

Výtvarná výchova Čtvrtky – A4 – 20x, A3 – 10x, pomůcky 

na malování, Herkules, tužka č. 1, nůžky, 

redispero, tuš, igelit či ubrus, pracovní 

oblek, hadřík, voskovky české Koh-i-nor, 

vodové barvy – brilantní (anilinky) Koh-

i-nor, tempery, barevné papíry, černý fix 

 Kalkulačka 

 

Bude zakoupen pracovní sešit na Německý jazyk, cena bude upřesněna v září. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sešity a pomůcky pro 8. ročník  
 

Předmět 

 

Pomůcky 

Český jazyk 3 x 544, 2 x 524, eurodesky nebo 

eurofolie, čtvrtka A4 – 3x, nůžky a 

lepidlo do penálu 

Cizí jazyk – anglický jazyk 1 x 484, kapesní slovník 

                  - německý jazyk 1 x 544, kapesní slovník, pracovní sešit 

(mají u sebe) 

Matematika  1 x 440, 1 x 445, 1x 545,   

rýsovací potřeby, kružítko 

Chemie 1 x 465, eurodesky + eurofolie 

Pracovní činnost  pracovní oblek, eurodesky + folie 

Fyzika 1 x 520, 1 x 545 

Dějepis  1 x 445,  

Přírodopis 1 x 465, eurodesky + folie 

Zeměpis 1 x 440 

Občanská výchova  1 x 544 

Výchova ke zdraví 1 x 544 

Hudební výchova notový sešit, sešit A5 tvrdé desky 

Výtvarná výchova Čtvrtky – A4 – 20x, A3 – 10x, pomůcky 

na malování, Herkules, tužka č. 1, nůžky, 

redispero, tuš, igelit či ubrus, pracovní 

oblek, hadřík, voskovky české Koh-i-nor, 

vodové barvy – brilantní (anilinky) Koh-

i-nor, tempery, barevné papíry, černý fix 

 Kalkulačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sešity a pomůcky pro 9. ročník  
 

Předmět 

 

Pomůcky 

Český jazyk 3 x 544, 2 x 524, eurodesky nebo 

eurofolie, čtvrtka A4 – 3x, nůžky a 

lepidlo do penálu 

Cizí jazyk – anglický jazyk 1 x 484, kapesní slovník 

                  - německý jazyk 1 x 544, kapesní slovník, pracovní sešit 

(mají u sebe) 

Matematika  1 x 440, 1 x 445, 1x 545,   

rýsovací potřeby, kružítko 

Chemie 1 x 465, eurodesky + eurofolie 

Pracovní činnost  pracovní oblek, eurodesky + folie 

Fyzika 1 x 520, 1 x 545 

Dějepis  1 x 445,  

Přírodopis 1 x 465, eurodesky + folie 

Zeměpis 1 x 440 

Občanská výchova  1 x 544 

Výchova ke zdraví 1 x 544 

Hudební výchova notový sešit, sešit A5 tvrdé desky 

Výtvarná výchova Čtvrtky – A4 – 20x, A3 – 10x, pomůcky 

na malování, Herkules, tužka č. 1, nůžky, 

redispero, tuš, igelit či ubrus, pracovní 

oblek, hadřík, voskovky české Koh-i-nor, 

vodové barvy – brilantní (anilinky) Koh-

i-nor, tempery, barevné papíry, černý fix 

 Kalkulačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


