
Pomůcky pro 2. ročník  - školní rok 2017/18 
 

 Obaly na sešity a učebnice 

 Mazací tabulka a fix (z 1. třídy) 

 Papírové zakládací desky (na euro obaly) 1ks 

 Euro obaly                                                    20ks 

 

Do penálu: 

 

 Pero  2x 

 Tužky č. 2, 3   

 Pastelky 

 Černá fixa 

 Guma  

 Nůžky 

 Pravítko (20 cm) 

 

 

Do kufříku: 

 

 Vodovky 

 Tempery + paleta na tempery 

 Voskovky 

 Štětce č. 6, 8, 10, 12 (plochý) 

 Kelímek na vodu 

 Hadr (plena, stará utěrka) 

 Igelitový ubrus na lavici 

 Modelína + podložka A4 

 Velké tuhé lepící lepidlo na papír 

 Tuš + balík špejlí 

 Suché křídy (stačí 6 základních barev) 

 Fixy (základní barvy) 

 

 

Tělesná výchova: 

 

Vhodné oblečení a obuv s bílou podrážkou v látkovém pytlíku na TV.  

(Dokud bude lepší počasí, je nutné mít i druhou obuv na ven.) 

 

VŠE  PODEPSANÉ (kromě sešitů - budeme podepisovat společně)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomůcky pro 3. ročník  - školní rok 2017/18 
 

mazací destička + fixa + hadřík  

papírové desky a eurofolie (20 ks)  

pravítko 30 cm 

trojúhelník s ryskou 

obaly na sešity a učebnice 

 

Penál 
pera 

tužky 

tužka č. 3 (2x) 

pastelky 

tenká černá fixa 

nůžky 

ořezávátko 

guma 

krátké pravítko 

 

Výtvarná výchova 
kufřík (podepsaný) 

vodovky 

tempery + paletka 

voskovky 

štětce (silné! i slabé!) 

kelímek na vodu 

hadřík 

modelína 

lepidlo 

fixy (základní barvy) 

zástěra nebo staré tričko! 

igelitový ubrus 

podložka na modelování 

 

Tělesná výchova 
V 1. pololetí plavání: plavky, výrazně podepsaná koupací čepice, ručník a mýdlo – vše v igelitové tašce 

2. pololetí: obuv se světlou podrážkou do tělocvičny 

      obuv na ven 

                  tričko, tepláky nebo kraťasy, v zimě mikina 

                  Vše podepsané v látkové tašce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomůcky pro 4. ročník  - školní rok 2017/18 
 
Do kufříku: 
pracovní oděv 
tempery 
vodovky + paleta 
nádoba na vodu (kelímek) 
sada štětců, hadřík 
 tuš (černá) 
voskovky 
špejle, přírodní obyčejný provázek 
průsvitná lepenka 
lepidlo na papír  
nůžky, pastelky 
omyvatelná podložka na lavici (igelitový ubrus, igelit) 
 

Na tělocvik: 

Vhodné oblečení a obuv se světlou podrážkou (zvlášť do tělocvičny a na hřiště) -  vše v látkové tašce. 

2. pololetí – plavání:  plavky, koupací čepici podepsanou lihovým fixem, ručník, mýdlo. 
Ostatní: 
trojúhelník s ryskou 
pravítko (30 cm) 
kružítko + náhradní tuhy 
tužky (1, 2, 3) + mikrotužka (pentilka) + náhradní tuhy 
guma 

 

 

 

 

Pomůcky pro 5. ročník  - školní rok 2017/18 
 

trojúhelník s ryskou 

pravítko (30 cm) 

kružítko + náhradní tuhy 

tužky (č. 1, 2, 3) + mikrotužka (pentilka) + náhradní tuhy 

   

Na tělocvik: Vhodné oblečení a obuv se světlou podrážkou (do tělocvičny a na hřiště). 

 

Do kufříku: 

tempery 

vodové barvy 

kelímek, hadřík 

sada štětců 

tuš (černá + 2 jiné barvy) 

voskové a mastné pastely 

fixy, pastelky 

modelína 

špejle 

přírodní obyčejný provázek 

průsvitná lepenka 

lepidlo na papír 

nůžky 

režná nit, bavlnka, přírodní lýko (nepovinné) 

 


