
Sešity a další pomůcky na školní rok 2020/2021 

1. ročník  

Pomůcky, které žáci obdrží ve škole 

Desky na výkresy A3, pákový pořadač, plastový pořadač, kelímek na vodu 

Pomůcky, které pořídí rodiče 

Kufřík na výtvarné potřeby, mazací tabulka a fix, progressa, ubrus na pokrytí lavice, štětec plochý č. 

12, 8, 6, 4, hadřík na vytírání štětců + houbička na nádobí, vodové barvy, temperové barvy + paleta, 

zástěru nebo košili proti umazání, lepící tyčinka (vysouvací), izolepa, plastelína, výkresy A4 (30 ks), 

A3 (20 ks), náčrtník A4, nelinkovaný sešit (č. 420 – 1x), barevné papíry, pastelky, nůžky, tužka č. 2 

(2x), guma, ořezávátko, zobcová flétna, látkový sáček na přezůvky, dvoje přezůvky do TV (tělocvična, 

hřiště) + látkové sáčky, cvičební úbor, ručník (1x třída, 1x ŠD), eurofólie (50 ks), desky na písmena a 

číslice, podložka pod plastelínu, popisovací fólie A4 PVC, dvojitá 

 

2. ročník  

ČJ - 4x 512, 1x 523                   M  -4x 512, 1x 420      Člověk a jeho svět  -  1x 520    AJ – 1x 520      

 HV – notový sešit, zobcová flétna           

Sešity do ČJ – pomocné linky dle uvážení 

Portfolio – 20x eurofolie 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3 a dále kufřík, do kterého 

uložit: vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č 12, č 8, č 6, č 4, lepidlo Herkules, lepicí 

tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici, progresy, plastelínu, podložku na práci s plastelínou, tužku č 1, zástěru nebo košili 

proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, gumu, 1x černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix silnější 

Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí 

 

3. ročník  

ČJ - 4x 523,1x 520          M  -4x 523, 1x 420                 AJ – 1x 524; složky + 20 eurofolií 

Člověk a jeho svět  - 1x 420 + lin. podložka        HV – notový sešit - (pokr. z 2. roč.), zobcová flétna  

ČJ – bude založen čtenářský deník (linkovaný formát A4, tvrdé desky) 

     - 1x popisovací folie A4 PVC dvojitá na psaní tužkou 

Portfolio – 20x eurofolie 

Do VV:20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3 a dále kufřík, do kterého 

uložit: vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č 12, č 8, č 6, č 4, lepidlo Herkules, lepicí 

tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici, progresy, tužku č 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, 

houbičku na nádobí, gumu, 1x černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix silnější 

Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí 



 

4. ročník  

ČJ - 4x 523          M  -4x 523, 1x 420             AJ – 2x 524; složky- pokračovat z 3. ročníku + 20 eurofilií 

V -1x 440 + lin. podložka       P – 1x 440 + lin. podložka         

HV – notový sešit - (pokr. z 3. roč.), zobcová flétna  

ČJ – čtenářský deník (pokračování z 3. ročníku) 

Portfolio – 20x eurofolie 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 20 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3 a dále kufřík, do kterého 

uložit: vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č 12, č 8, č 6, č 4, lepidlo Herkules, lepicí 

tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici, progresy, tužku č 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, 

houbičku na nádobí, gumu, 1x černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix silnější  

Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí 

 

5. ročník  

ČJ - 1x 544                               

 M  -2x 440 + lin. podložka   

 AJ – 2x 524; složky- pokračovat z 3. ročníku + 20 eurofólií 

V -   1x 440 + lin. podložka                                        P - 1x 440 + lin. podložka         

HV – notový sešit - (pokr. ze 4. roč.), zobcová flétna  

ČJ – čtenářský deník (pokračování ze 4. ročníku) 

 

Portfolio – 20x eurofolie 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3 a dále kufřík, do kterého 

uložit: vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č 12, č 8, č 6, č 4, lepidlo Herkules, lepicí 

tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici, progresy, tužku č 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, 

houbičku na nádobí, gumu1x černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix silnější  

Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí 

  



6. ročník  

ČJ - 1x 524, 1x 544, 1x 564 (všechny pokud možno s okrajem) 

ČJ – čtenářský deník (pokračování ze 5. ročníku) 

 M  - 1x 440 nebo 460 + lin. podložka   

 I – složky + 10 eurofólií (pokračovat z 5. ročníku) 

 AJ – 1x 524 (lze pokračovat z 5. ročníku) 

D – 1x 564 

OV - složky + 20 eurofólií + 20x papír 

Z -   1x 440 + lin. podložka                               F - 1x 540 + lin. podložka        

P - 1x 440 + lin. podložka , složky + 10 eurofólií 

HV – 1x 544, 1x notový sešit  

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, kufřík, vodové barvy a 

temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č 12, č 8, č 6, č 4, lepidlo, izolepu, nůžky, špejle, igelit na lavici, 

progresy, voskovky, tužku č 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, guma, 1x 

černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix silnější  

Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí 

 

7. ročník  

ČJ - 1x 524, 1x 544, 1x 564 (všechny pokud možno s okrajem, lze pokračovat z min. ročníku) 

ČJ – čtenářský deník (pokračování ze 6. ročníku) 

 M  - 1x 440 nebo 460 + lin. podložka   

OV - složky + 20 eurofólií + 20x papír 

 AJ – 1x 544      D – 1x 564 

Z -   1x 440 + lin. Podložka   F - 1x 540 + lin. podložka        

P - 1x 440 + lin. podložka , složky + 10 eurofólií 

HV – 1x 544, 1x notový sešit (lze pokračovat z min. ročníku) 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, kufřík, vodové barvy a 

temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č 12, č 8, č 6, č 4, lepidlo, izolepu, nůžky, špejle, igelit na lavici, 

progresy, voskovky, tužku č 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, guma, 1x 

černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix silnější  

Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí 

 

 



8. ročník  

ČJ - 1x 524, 1x 544, 1x 564 (všechny pokud možno s okrajem, lze pokračovat z min. ročníku) 

ČJ – čtenářský deník (pokračování ze 7. ročníku) 

 M  - 1x 440 nebo 460 + lin. podložka   

 AJ – 1x 544, složky na konverzační témata    

NJ – 1x 564, složky + 20 eurofólií   

OV - složky + 20 eurofólií + 20x papír   CH - 1x 540 + lin. podložka        

Z -   1x 440 + lin. podložka                                 F - 1x 540 + lin. podložka        

P - 1x 440 + lin. podložka , složky + 10 eurofólií  D – 1x 564 

HV – 1x 544, 1x notový sešit (lze pokračovat z min. ročníku) 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, kufřík, vodové barvy a 

temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č 12, č 8, č 6, č 4, lepidlo, izolepu, nůžky, špejle, igelit na lavici, 

progresy, voskovky, tužku č 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, guma, 1x 

černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix silnější  

Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí 

 

9. ročník  

ČJ - 1x 524, 1x 544, 1x 564 (všechny pokud možno s okrajem, lze pokračovat z min. ročníku) 

ČJ – čtenářský deník (pokračování z 8. ročníku) 

 M  - 1x 440 nebo 460 + lin. podložka   

 AJ – 1x 544, složky na konverzační témata    

NJ – 1x 564, složky + 20 eurofólií   

OV - složky + 20 eurofólií + 20x papír   CH - 1x 540 + lin. podložka        

Z -   1x 440 + lin. podložka                                 F - 1x 540 + lin. podložka        

P - 1x 440 + lin. podložka , složky + 10 eurofólií  D – 1x 564 

HV – 1x 544, 1x notový sešit (lze pokračovat z min. ročníku) 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, kufřík, vodové barvy a 

temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý č 12, č 8, č 6, č 4, lepidlo, izolepu, nůžky, špejle, igelit na lavici, 

progresy, voskovky, tužku č 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na nádobí, guma, 1x 

černý lihový fix tenký, 1x černý lihový fix silnější  

Do TV: dvoje přezůvky (tělocvična/hřiště), převlečení do tělocvičny i na ven při chladnějším počasí 


