
 

POMŮCKY PRO 2. – 5. ROČNÍK 

 
VÝUKA (v pouzdře, aktovce) 

- 2 pera (Tornádo, negumovací) 
- 2 tužky č. 2 (středně silné), ořezávátko 
- kružítko, náhradní tuhy (3., 4. a 5. ročník) 
- guma 
- 1 pravítko krátké (15 cm), 1 pravítko dlouhé (30 cm), 

trojúhelník s ryskou 
- stírací tabulka – formát A5, hadřík na utírání tabulky 
- 2 fixy na stírací tabulku 
- 3 x psací papírová podložka do velkého sešitu (lenoch) – velikost A4 
- pastelky 
- lepidlo v tubě 
- nůžky 

 
KUFŘÍK (funkční stav) – stačí doplnit chybějící pomůcky 

- temperové barvy (12 ks, KOH-I-NOR)  
- progresy (12 barev) 
- vodové barvy 
- štětce (1 tenký kulatý, 2 středně silný kulatý, 1 střední plochý) 
- pevný plastový kelímek na vodu, hadřík na utírání štětců 
- černá tuš 
- voskovky 
- plastelína (velká sada) 
- zástěra nebo staré triko 
- igelitový ubrus (zakrytí lavice) 
- sada fixů 
- sada měkkých barevných papírů 

 
PLÁTĚNÝ PYTLÍK DO TĚLESNÉ VÝCHOVY A DRUŽINY 

- sportovní tenisky do venkovních prostor  
- tričko s krátkým rukávem, kraťasy 
- tepláková souprava (mikina, tepláky) 
- ponožky – 2 ks 
- náhradní spodní prádlo 

 

Bez řádného vybavení do TV dítě nemůže z bezpečnostních důvodů cvičit. 
 

 
OSTATNÍ 

- přezůvky – uzavřené s bílou podrážkou! 
- desky na sešity  
- 1 balení kapesníků v boxu (vytahovací kapesníky) 

 

Aby nedocházelo k záměně nebo ztrátě věcí, je vhodné všechny věci zřetelně označit. 

  



 

SEŠITY PRO 2. – 5. ROČNÍK 

 

2. ročník Deníček na úkoly 1x 

 420 3x 

 523 6x 

 kancelářský blok 

nelinkovaný A4 - 50 ks (na 

vytrhávání papírů – ne 

kroužková vazba) 

1x 

3.ročník Deníček na úkoly 1x 

 523 11x 

 520 1x 

 544 1x 

 444 1x 

 420 2x 

 kancelářský blok 
nelinkovaný A4 - 50 ks (na 
vytrhávání papírů – ne 
kroužková vazba) 

1x 

4. ročník Deníček na úkoly 1x 

 523 2x 

 524 2x 

 544 4x 

 420 3x 

 kancelářský blok 
nelinkovaný A4 - 50 ks (na 
vytrhávání papírů – ne 
kroužková vazba) 

1x 

5. ročník Deníček na úkoly 1x 

 523 2x 

 524 1x 

 544 3x 

 420 3x 

 440 1x 

 445 1x 

 kancelářský blok 
nelinkovaný A4 - 50 ks (na 
vytrhávání papírů – ne 
kroužková vazba) 

1x 

 


