Seznam pomůcek na I.stupeň
pro školní rok 2019/2020
1. ročník
Předmět
Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Sešity
v prvním pololetí žáci
dostanou předepsané
písanky i sešit na diktáty a
opisy
pracovní sešit žáci dostanou

Matematika

pracovní sešit žáci dostanou

Prvouka

pracovní sešit žáci dostanou

Hudební výchova

sešit není potřeba

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

Tělesná výchova

Ostatní pomůcky
zásobník na písmena,
2x černý tenký fix na stíratelnou
tabulku,
2 trojhranné ořezané tužky č.2, malá a
velká tvrdá folie
kroužkový pořadač s deseti euroobaly
zásobník na číslice

deset euroobalů
ostré nůžky s kulatou špičkou, kelímek,
hadřík,
zástěra, igelitový ubrus,
10 velkých výkresů,
10 malých výkresů,silný černý fix,velké
pastelky,ostatní potřeby obdrží děti ve
školním balíčku
sportovní oblečení (kraťasy, tričko,
mikina, tepláky, cvičky se světlou
podrážkou do tělocvičny a tenisky na
hřiště)

Další pomůcky a potřeby do 1. třídy:
Vybavení pouzdra: guma, ořezávátko,2x tužka č.2,malé pastelky-dostanou v balíčku, pero Tornádo dostanou v balíčku-bude potřeba cca od listopadu
Vybavení do třídy:1 balení (4 ks) toaletní papír, papírové kapesníčky-balení 10ks, balík papírů do kopírky,
tekuté mýdlo, textilní ubrousek na svačinu, ručník s poutkem, obaly na pracovní sešity a učebnice,klíčenku na
klíček od šatní skříňky
Prosíme, vše dětem podepište
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2. ročník
Předmět

Sešity

Ostatní pomůcky

Český jazyk a literatura

žáci dostanou 1. týden v září

Anglický jazyk

žáci dostanou 1. týden v září rychlovazač s 15 euroobaly
sešit A5 - 522(linkovaný)
/bude využíváno i pro ostatní předměty/

Matematika

trojúhelník,
žáci dostanou 1. týden v září pravítko - 20 cm dlouhé rovné, tvrdá
tužka č. 3 s krytem

Prvouka

žáci dostanou 1. týden v září

Hudební výchova
Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

Tělesná výchova

Kufřík na pomůcky, igelitová podložka
na zakrytí lavice, zástěra, kelímek,
hadřík, vodové a temperové barvy,
voskovky, černý fix,
2x velký plochý štětec,
1x tenký štětec, nůžky, velké tyčinkové
lepidlo, prašné křídy (suché)
tenisky s bílou podrážkou (cvičky),
tričko, sportovní kalhoty - do látkové
tašky

Další pomůcky a potřeby do 2. třídy: penál s dvěma pery a pastelkami, 20 výkresů A4, 10 výkresů A3, 1
balík toaletního papíru, papírové kapesníčky - balení 10ks, ručník s poutkem, obaly na pracovní sešity a
učebnice, klíčenku na klíček od šatní skříňky, sirup, papuče s pevnou podrážkou a patou (vše podepsané)

2

3. ročník
Předmět

Sešity

Ostatní pomůcky

Český jazyk a literatura

523 (5x)
Čtenářský deník (tvrdé
desky, linkovaný, A4)

folie na psaní tužkou A5, A4,
tabulka a fix

Anglický jazyk

520 (1x)

Matematika

520 (1x), 523 (3x)

Prvouka

520

Hudební výchova

notový sešit (velikost
A5)

Výtvarná výchova

žádný

Pracovní činnosti

žádný

-

lenoch
lenoch, pravítka (trojúhelník s ryskou,
dlouhé 30 cm, 20 cm), kružítko, tužka č. 3

-

lenoch

měkké tužky A1, nůžky, dlouhé pravítko,
lepidlo - tyčinkové a Herkules, vodové
barvy (nejlépe české výroby), větší
plastový kelímek, paletu, igelitový ubrus
na lavici, kvalitní štětce kulaté, ploché silný a tenký (např: plochý 12, 8; kulatý 6,
10), bavlněný hadr, tempery -12 barev
(KOH-I-NOOR), černou tuš, černý tenký
fix, barevné fixy (malé), voskovky, suchý
pastel, pastelky, plastelínu, barevné
papíry, dřevěné špejle, houbička (malá na
nádobí), zástěra nebo staré tričko/košile,
výkresy A4 (30 ks), A3 (20 ks)
vhodný sportovní oděv do tělocvičny
(kraťasy, legíny/tepláky, tričko), sportovní
obuv se světlou podrážkou

Tělesná výchova

žádný

Etická výchova

520

vhodný sportovní oděv na ven (tepláková
souprava/sportovní kalhoty, vhodná obuv tenisky na tkaničky, mikina na ven)
Vše v tašce - označit jmenovkou
lenoch

Další pomůcky a potřeby do 3. třídy: plastová složka na euroobaly vel. A4 s 30 euroobaly, 1 balení
toaletního papíru, papírové kapesníčky - balení 10ks, balík papírů do kopírky, tekuté mýdlo, ručník s poutkem,
obaly na pracovní sešity a učebnice, klíčenku na klíček od šatní skříňky, přezůvky s pevnou podrážkou a
patou, vybavené pouzdro, malé pravítko do pouzdra, zápisník na úkoly (všechny pomůcky podepsat)
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4. ročník
Předmět

Sešity

Ostatní pomůcky

Český jazyk a literatura

sešity 523 - 7x
čtenářský deník

fólie na psaní tužkou A5

Anglický jazyk

sešit A4 linkovaný 1x,
pracovní sešit objednává
škola

Matematika

sešity 524 - 5x
sešit 420 - 1x, lenoch A4

Vlastivěda

sešit 523 2x

Hudební výchova

notový sešit (velikost A5)

kružítko a náhradní tuhy,
pravítko rovné (30 cm) a
trojúhelník s ryskou (průhledné, bez nálepek,
neponičené hrany),
pentelka
kalkulačka (stačí jednodušší),

měkké tužky A1, nůžky, dlouhé pravítko,
kružítko, lepidlo Herkules + kancelářské
lepidlo, vodové barvy, větší plastový
kelímek, paletu nebo plastovou podložku,
igelitový ubrus na lavici, kvalitní štětce
kulaté, ploché - silný a tenký (např: plochý
12, 8; kulatý 6, 10), bavlněný hadr,
tempery -12 barev (KOH-I-NOOR),
černou tuš, pero na kresbu (násadka +
špička bez kuličky), černý fix, voskovky,
suchý pastel, pastelky, plastelínu,
barevné papíry, dřevěné špejle, zástěra
nebo staré tričko/košile,
výkresy A4 (30 ks), A3 (20 ks)

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

plastová složka na euroobaly (tenká) +
10 euroobalů

žádný

vhodný sportovní oděv (tričko, kraťasy
nebo legíny) a obuv do tělocvičny - se
světlou podrážkou,
Tělesná výchova

vhodný sportovní oděv na ven
(tepláková souprava, vhodná obuv) - v
tašce, označit jmenovkou
-

Přírodověda

sešit 523 2x

plastová složka na euroobaly (tenká) +
20 euroobalů
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Další pomůcky a potřeby do 4. třídy: přezůvky, obaly na sešity a knihy, vybavené pouzdro: 2 pera, tužka č.2
2x, pentelka, kružítko, pastelky, tyčinkové lepidlo, nůžky, guma, malé pravítko; toaletní papír 4x, ručník s
poutkem, balík papírů na kopírování A4, papírové kapesníky, mýdlo, deníček - úkolníček
Sešity, prosím, nenadepisujte, provedeme společně na začátku školního roku.
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5. ročník
Předmět

Sešity

Ostatní pomůcky

Český jazyk a literatura

sešity 523 – 10x
čtenářský deník – pokračovat
ve čtenářském deníku ze 4.
ročníku

fólie na psaní tužkou A4 a A5

Anglický jazyk

1x sešit A4 linkovaný,
pracovní sešit dostanou
(objednává škola)

gumovatelná fólie tvrdá A4 na vložení
do učebnice, složka s 10 euroobaly
kružítko s ostrou tuhou a náhradní tuhy,
kousek jemného smirkového papíru
(šmirglu)
pravítko rovné (30 cm)

sešity 524 – 5x
sešit 440 – 1x, lenoch A4
Matematika

obaly na sešity

trojúhelník s ryskou
tužka č. 3 (nebo H, F) - 1x
tužka č. 2 (nebo HB) - 1x
guma
zelená propiska nebo ostrá pastelka (ne
fix)
pastelky (nejméně 6 barev)

Vlastivěda

Sešit 440, lenoch A4

plastová mapa ČR na obkreslování

Hudební výchova

notový sešit (velikost A5)

tužku č. 2

Výtvarná výchova

žádný

Pracovní činnosti

žádný

vodové barvy nebo anilinky,
temperové barvy (nejlépe čes. výroby),
pastelky, paleta, voskovky, štětce
(plochý 12, 8, kulatý 6, 10), kalíšek,
hadřík, lepidlo – tyčinka, Herkules, tuš,
nůžky, fixy (malé), barevné papíry,
igelitová podložka na stůl, černý uhel,
zástěra nebo staré tričko/košile, tvrdé
výkresy A4 30x, A3 20x, suchý pastel
(6ks), plastelína, špejle

Tělesná výchova

vhodný sportovní oděv a obuv do
tělocvičny – se světlou podrážkou, na
ven vhodná sportovní obuv a oděv
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Informatika

524 (1krát)

Přírodověda

Sešit 440 - 1x, lenoch A4

lepidlo, nůžky, pastelky

Další pomůcky a potřeby do 5. třídy: přezůvky, obaly na sešity a knihy, vybavené pouzdro, tužka č.1 2x,
tužka č.2 2x, pentelka, guma, tyčinkové lepidlo, nůžky, malé pravítko, rychlovazač na euroobaly – tenké
plastové, 50 euroobalů, balík papírů na kopírování A4, deníček – úkolníček, toaletní papír 4x, ručník s
poutkem, papírové kapesníky, mýdlo.
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