
Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

Pomůcky pro 1.A třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Mgr. Jana Doležalová  

Rodiče pořídí: 

- 5 krát obaly na malé sešity č. 512, 523 a písanku 

- obal na notýsek č 644 

- 5 obalů na učebnice a pracovní sešity A5 (dle potřeby dokoupíte na začátku září) 

- desky na abecedu a číslice 

- penál + 1 tužka č. 2, ořezávátko, pryž plastická, malé pravítko, pero 

- bačkory + jmenovka 

- sáček se cvičebním úborem + jmenovka, hlavně na cvičkách  

- čtvrtky A4 – 20, A3 – 10 

- vodové barvy (12 odstínů) 

- modelovací hmota (10 barev) 

- barevné papíry 

- lepidlo tyčinka 

- nůžky s kulatou špičkou 

- kelímek na vodu s bezpečnostním uzávěrem 

- na VV staré triko nebo zástěru 

- pracovní ubrus na lavici 

Škola pořídí:  

- učebnice 

- pracovní sešity 

- písanky 

- sešit A5 č. 512 – 2x 

- sešit A5 č. 523 – 2x 

- notýsek č. 644 

- sada písmen – abeceda 

- soubor číslice a puntíky 

- mazací tabulka 

- popisovač stíratelný 

- obálka A4 s drukem 

- skicák A4 / 20 listů 

- pastelky Kores trojhranné 12 ks 

- voskovky Koh-i-noor 6 ks 

- lepidlo tyčinka 8g 

- štětec kulatý č.8 

- štětec plochý č.12 

Firma Bovys dodá: 

- ergonomické pero Tornado 

- sada tužek různých tvrdostí 

  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

Pomůcky pro 1.B třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Mgr. Šárka Břinková 

Rodiče pořídí: 

- 5 krát obaly na malé sešity č. 512, 523 a písanku 

- obal na notýsek č 644 

- 5 obalů na učebnice a pracovní sešity A5 (dle potřeby dokoupíte na začátku září) 

- desky na abecedu a číslice 

- penál + 1 tužka č. 2, ořezávátko, pryž plastická, malé pravítko, pero 

- bačkory + jmenovka 

- sáček se cvičebním úborem + jmenovka, hlavně na cvičkách  

- čtvrtky A4 – 20, A3 – 10 

- vodové barvy (12 odstínů) 

- modelovací hmota (10 barev) 

- barevné papíry 

- lepidlo tyčinka 

- nůžky s kulatou špičkou 

- kelímek na vodu s bezpečnostním uzávěrem 

- na VV staré triko nebo zástěru 

- pracovní ubrus na lavici 

Škola pořídí:  

- učebnice 

- pracovní sešity 

- písanky 

- sešit A5 č. 512 – 2x 

- sešit A5 č. 523 – 2x 

- notýsek č. 644 

- sada písmen – abeceda 

- soubor číslice a puntíky 

- mazací tabulka 

- popisovač stíratelný 

- obálka A4 s drukem 

- skicák A4 / 20 listů 

- pastelky Kores trojhranné 12 ks 

- voskovky Koh-i-noor 6 ks 

- lepidlo tyčinka 8g 

- štětec kulatý č.8 

- štětec plochý č.12 

Firma Bovys dodá: 

- ergonomické pero Tornado 

- sada tužek různých tvrdostí  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Pomůcky pro 2.A třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Mgr. Simona Mrázová 

 

obaly na učebnice a sešity 

sešity -  č. 513 - 10 kusů - Čj - školní, domácí, diktáty, psaní 

                           M - školní, domácí 

                           cvičný sešit 

               č. 420 -Geometrie 

               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 (A5) a velkou (A4), tužku č. 2, gumu, ořezávátko 

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

věci na TV 

bačkory 

ručník 

hrneček 

notový sešit  

  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Pomůcky pro 2.B třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Mgr. Kateřina Kalibová 

1. Sešity + obaly: 

2x 513 (matematika) 

1x 420 (geometrie) 

4x 512 (český jazyk) 

1x 624, 644 (notýsky) 

1x notový sešit 

2. Vybavení penálu: 

3x tužka č.2, 2x pero, pastelky, fixy, ořezávátko, guma, malé pravítko 

3. Výtvarné potřeby: 

Igelitový ubrus na lavici, pracovní triko (zástěra), plochý štětec – tenký a silný (např. 

12,10,8), kulatý štětec – silný a tenký (12,10,8), vodové barvy, tempery, voskovky, 

paleta na tempery, kelímek na vodu, nůžky, lepidlo v tyčince, lepidlo Herkules, tuš 

černá, černý fix – tlustý a tenký, špejle, hadřík, houbička na nádobí, modelína 

Čtvrtky A3 20x 

Čtvrtky A4 20x 

Náčrtník A4 1x 

Barevné papíry 2x sada 

4. Potřeby na tělocvik: 

Do tělocvičny – tričko, kraťasy (legíny, tepláky), pevná  obuv s bílou podrážkou 

Na ven – triko, mikina, tepláky (legíny), pevná sportovní obuv, švihadlo 

5. Mazací tabulka + černý fix + hadřík , velké a malé desky na sešity  

  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Pomůcky pro 3. třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Mgr. Jaroslava Řehořová 

Čj - A5 linkovaný (513) 3x 

- A4 linkovaný (444) 1x 

M - A5 linkovaný (513) 3x 

 -  A4 bez linek  1x 

Aj - A4 linkovaný (444) 1x 

 - A5 linkovaný (513) 1x 

ČaS - A4 linkovaný (444) 1x 

Hv - notový sešit  1x 

Vv - vodové barvy, štětce, kelímek, 

    voskovky, pastelky, tuž + perko, 

- čtvrtky A4 (20x), A3 (10x) 

ČaSP - nůžky, lepidlo, barevné papíry, špejle, modelína 

Tv - sportovní oblečení a obuv s bílou podrážkou  

  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Pomůcky pro 4. třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Mgr. Miroslava Peterová 

Čj - A5 linkovaný (524) 1x, (564)      2x 

- A4 linkovaný (444) 1x 

M - A5 linkovaný (524) 1x,  (564)     2x  

Aj - A4 linkovaný (444) 1x 

 - A5 linkovaný (524) 1x 

Př - A5 linkovaný (564) 1x 

Vl - A5 linkovaný (564) 1x 

Hv - notový sešit  1x 

Vv - vodové barvy, štětce, kelímek, 

    voskovky, pastelky, tuž + perko, 

- čtvrtky A4 (20x), A3 (10x) 

ČaSP - nůžky, lepidlo, barevné papíry,  špejle, modelína 

Tv - sportovní oblečení a obuv s bílou podrážkou  

  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Pomůcky pro 5. třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Klára Valchářová 

7x 524 (ČJ - Š, D, Di, sloh a literatura, HV) 

2x 545 (M - Š, T) 

1x 525 (M - D) 

1x 440 (geometrie) 

1x 644 (notýsek) 

Aj - A4 linkovaný (444) 1x 

 - A5 linkovaný (524) 1x 

Inf - A5 linkovaný 1 x  

Pomůcky na rýsování: rovné pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka č. 3 nebo 

pentilka 

Do lavice 1x plastové desky A4 na cvoček  

Obaly na učebnice a sešity 

Vv + ČaSP – čtvrtky A4 (30 ks), čtvrtky A3 (20 ks), barevné papíry, vodové barvy, tempery 

(alespoň 10 barev), paleta na barvy, štětce – ploché i kulaté různě silné, tuš černá + perko, 

špejle, modelína, suché křídy, voskovky, lepidlo, nůžky, fixy, pastelky, igelitový ubrus na 

lavici, hadřík, kelímek na vodu, tužka č. 1, 2 

  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Pomůcky pro 6. třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Ing. Romana Vyletová 

544 4x Čj, 1x Př, 4x Aj, 1x VkZ, 1x VkO 

444 1x F, 1x D, 1x Z 

644 1x notýsek 

445 1x M, 1x Př 

545 1x M 

524 1x Hv 

Inf – libovolný malý sešit 

obaly na učebnice a sešity, věci na Tv, bačkory, pomůcky na rýsování (rovné pravítko, 

trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka č. 3) 

Vv - čtvrtky A4 (20 ks), čtvrtky A3 (20 ks), barevné papíry, vodové barvy, tempery (alespoň 

10 barev), paleta na barvy, štětce – ploché i kulaté různě silné, tuš černá, špejle, suché křídy, 

voskovky, lepidlo, nůžky, fixy, pastelky, igelitový ubrus na lavici, hadřík, kelímek na vodu, 

tužka č. 1, 2 

  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Pomůcky pro 7. třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Mgr. Petra Hrůzová 

Sešity:     D – velký linkovaný sešit (možno pokračovat v sešitě z 6. třídy) 

                M – 1x 525, 3x 545, 2x 445 

                ČJ – 5x malý linkovaný sešit 

                Př – 1x 445 

                Z – 1x 444 

                F – 1x 444 

                VkO – 1x 524 

     Hv – 1x 524 

                VkZ – 1x 544 

                 AJ – 1. skupina (Hrůzová) – 4x malý linkovaný sešit 

                       - 2. skupina (Tomková) – 4x malý linkovaný sešit 

                 NJ – velký linkovaný sešit 

                 HV – 1x 524 

Vv - čtvrtky A4 (20 ks), čtvrtky A3 (20 ks), barevné papíry vodové barvy, tempery (alespoň 

10 barev), paleta na barvy, štětce – ploché i kulaté různě silné, tuš černá + perko, špejle, suché 

křídy, voskovky, lepidlo, nůžky, fixy, pastelky, igelitový ubrus na lavici, hadřík, kelímek na 

vodu, tužka č. 1, 2 

  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Pomůcky pro 8. třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Mgr. Vlastimila Knappová 

524 1x Hv 

 4x Čj 

544 4x Aj 

444  1x Nj – možno pokračovat v sešitě ze 7. tř. 

 1x Čj 

 1x Z 

445 1x D, možno pokračovat 

 2x M 

1x F 

1x Př 

454 1x M 

Vv - čtvrtky A4 (20 ks), čtvrtky A3 (20 ks), barevné papíry vodové barvy, tempery (alespoň 

10 barev), paleta na barvy, štětce – ploché i kulaté různě silné, tuš černá + perko, špejle, suché 

křídy, voskovky, lepidlo, nůžky, fixy, pastelky, igelitový ubrus na lavici, hadřík, kelímek na 

vodu, tužka č. 1, 2 

 

  



Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník 
 

 

Pomůcky pro 9. třídu – školní rok 2021/2022 

tř. uč. Mgr. Eva Konířová 

444 5x (Nj, Z, Ch, Př, D)  velký linkovaný 

445 3x (2x M, Fy)   velký čtverečkovaný 

544 8x (4x Čj, 4x Aj)   malý středně silný linkovaný 

524 3x (VkO, Hv, Př – testy)  malý slabý linkovaný 

545 1x (M)    malý středně silný čtverečkovaný 

524 1x Hv    malý linkovaný 

Eurodesky a euroobaly na ČaSP (1. pol.) 

Pokud je sešit slušný a popsaný méně než do poloviny, lze použít loňský.  

(čj, jazyky i matematika – sešity platí pro obě skupiny) 

Vv - čtvrtky A4 (20 ks), čtvrtky A3 (20 ks), barevné papíry vodové barvy, tempery (alespoň 

10 barev), paleta na barvy, štětce – ploché i kulaté různě silné, tuš černá + perko, špejle, suché 

křídy, voskovky, lepidlo, nůžky, fixy, pastelky, igelitový ubrus na lavici, hadřík, kelímek na 

vodu, tužka č. 1, 2. 

 

 

 


