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Pomůcky pro 1. třídu – školní rok 2018/2019 

 

Tř. uč. Mgr. Šárka Břinková 

 
Rodiče pořídí: 

 tužka č. 2 (raději více), ořezávátko, guma 

 1 obal na notýsek, 5 obalů na sešity A5, obaly na učebnice 

 voskovky 

 lepidlo na papír 

 vodové barvy 

 modelína 

 dětské nůžky (kulatá špička) 

 pravítko 

 ručník 

 bačkory 

 do sáčku – cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště – vše podepsat 

 

Základní škola poskytne: 

 učebnice     

 pracovní sešity 

 notýsek    

 sešity 512, 513, 644  

 desky na psaní – folie A5 

 barevné papíry  

 náčrtník 

 čtvrtky A4 

 štětec kulatý, plochý 

 obálka na pracovní listy 

  

Od firmy Bovys žáci dostanou: 

 pero tornádo 

 vypratelné fixy 

 pastelky 

 dvě pitíčka 

 

  



Sešity a pomůcky pro 2. třídu 

 

Tř. uč. Mgr. Jana Doležalová 
 

  

 

M  – 3x sešit č. 513 

Velký nelinkovaný seš.  č. 420 

ČJ – 5x sešit č. 512 

Hv – notový sešit 

- notýsek č. 644 

- velký trhací blok, eurodesky 

nebo obálka do lavice na pracovní 

listy ( mohou mít zelenou obálku 

z 1. tř.). 

- malé čtvrtky a štětce nám zbyly 

z 1. tř., 

- gumovací fólie A4 a A5 

- pero ( ne propisovací tužka), 

obyč. tužky č. 1,2,3, gumu, 

ořezávátko, pravítka, kružítko  

- obaly na učebnice a pracovní 

sešity, 

    - modelínu, barevné papíry, 

čtvrtky 10x -A3, vodové barvy, 

kelímek, nůžky, lepidlo, špejle, 

malé temperové barvy, pastelky, 

voskovky, fixy.  

- ručník, věci na TV, přezůvky 

 



Pomůcky do 3. třídy 

 

Tř. uč. Mgr. Simona Mrázová 
 

obaly na učebnice a sešity 

sešity -  č. 513 nebo 523 - Čj - školní, domácí, diktáty, psaní 

                           M - školní, domácí 

                           cvičný sešit 

               č. 420 -Geometrie 

               č. 524 - Aj - slovníček 

               č. 444 - Aj – školní 

               č. 644 – notýsek 

čtvrtky - malé (A4) - 30 kusů 

                 velké (A3) - 10 kusů 

vodové barvy, tempery, štětce, hadřík, pastelky, fixy 

barevné papíry 

modelína 

nůžky 

lepidlo 

fólie - malou a velkou, tužku č. 2, gumu, ořezávátko 

věci na rýsování – rovné pravítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3 

věci na TV 

bačkory 

ručník 

hrneček 

(notový sešit - z 2. třídy) 

  



Pomůcky do 4.třídy 

 

Tř. uč. Mgr. Jaroslava Řehořová 
 

 

Sešity: 523 – 10krát, 564 – 2krát, 524 – 1krát, 420 – 1krát, lenoch A3 a A4, folii nasouvací na 

psaní A4, 

Deníček 644, notový sešit, 3 krát 444 

Dlouhé pravítko, trojúhelník, malé pravítko do penálu na podtrhávání, 2 pera, tužku č.1,2 - 

kreslení,3 – rýsování nebo pentilku, gumu, ořezávátko, lihový fix černý. 

Čtvrtky A4 – 20, A3 – 10, náčrtník, pastelky, tempery – základní barvy, kelímek, štětec silný 

a tenký, tuš, igelit na lavici, barevné papíry. 

Nůžky, lepidlo. 

Cvičební úbor. Ručník. 

Vše viditelně podepsat. 

  



Pomůcky do 5. třídy 

 

Tř. uč. Mgr. Miroslava Peterová 

 

 
Čj - A5 linkovaný (564) 1x  Vv - tempery + paletka, štětce, 

kelímek, 

 - A4 linkovaný (444) 1x      voskovky, pastelky, tuž + perko, 

        - čtvrtky A4 (20x), A3 (10x) 

M - A4 linkovaný (444) 1x  ČaSP - nůžky, lepidlo, barevné papíry,  

 - A4 bez linek  1x      špejle, modelína 

 - A5 linkovaný (564) 1x  Tv - sportovní oblečení a obuv s bílou  

           podrážkou  

Aj - A4 linkovaný (444) 1x 

 - A5 linkovaný (564) 2x 

 

Př - A4 linkovaný (444) 1x 

 - A5 linkovaný (564) 1x 

 

Vl - A4 linkovaný (444) 1x 

 

Inf - A5 linkovaný (564) 1x 

Hv - notový sešit  1x 

  



Sešity 6. třída 

 

Tř. uč. Mgr. Eva Procházková 
 

 

PŘEDMĚT POMŮCKY 

AJ 3x - A5 linkovaný (544) – silné 

ČJ 1x – A4 linkovaný 
4x – a5 linkovaný (Š,D) - silné 

M 2x – 564 
2x – 524 + folie A4 

M - G 1x – 420 nebo 440 
papírová podložka linkovaná A4, trojúhelník 
s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko, tužka č. 
1, 2, 3, úhloměr 

HV 1x – notový sešit (517)                                              
1x – slabý A4 linkovaný  

VKO + VKZ 1x + 1x – A5 linkovaný (524) 

Inf 1x – A4 čtverečkovaný (524) 

VV 20x čtvrtek A4, 10x čtvrtek A3, pastelky, 
tempery, fixy, barevné papíry, vodové 
barvy, lepidlo, tuš, štětce (plochý 1x – silný, 
1x – slabý, kulatý 1x – silný, 1x – slabý), 
ubrus, skicák ( bez linek), nůžky, kufřík, 
houbičku na mytí, kelímek 

 

  



Sešity 7. třída 

 

Tř. uč. Mgr. Lenka Valešová 
 

 

10 x A5 linky 

3 x A4 čtverečky 

2 x A4 linky 

 

 

  



Sešity - 8. třída 

Tř. uč. Mgr. Eva Konířová 
 

- lze pokračovat v loňských 

Čeština 4x A5, 1X A4 linky  p. uč. Konířová 

Angličtina 3x A5    p. uč. Peterová 

Němčina 1x A4 linky, 1x A5  p. uč. Konířová 

Matematika  1x A4 čtverečky  p. uč. Modrý 

Přírodopis 1x A4 linky   p. uč. Knappová 

Zeměpis 1x A4 linky   p. uč. Knapp 

Chemie 1x A4 linky   p. uč. Knapp 

Fyzika  1x A4 čtverečky  p. uč. Modrý 

Dějepis 1x A4 linky   p. uč. Hrůzová 

VkO  1x A5    p. uč. Konířová 

HV  1x A5    p. uč. Řehořová 

ČaSP  desky s eurofoliemi (druhé pololetí)  

p. uč. Valešová (1. čtvrtletí) /p. uč. Modrý (2. čtvrtletí)/ p. uč. Řehořová (2. pololetí) 

VV      p. uč. Valešová 

TV       p. uč. Knapp/ p. uč. Knappová 

  



SEŠITY – 9. třída 

 

Tř. uč. Mgr. Vlastimila Knappová 
 

Č – 4xA5 – linky, 1x A4 

A – 3x A5 – linky 

N – A4 linky 

M – A4 – čtverečkovaný 

F – A4 – čtverečkovaný 

Ch – A4 – linkovaný (čtverečkovaný) 

P – A4 – čtverečkovaný 

D -  A4 – linky 

Z – A4 – linky 

VkO – stávající sešit 

 


