
SEZNAM POMŮCEK  a VĚCÍ PRO 1. TŘ. 
 

- penál  (nejlépe rozkládací):  pastelky (trojhranné), 2 tužky 

(trojhranné), nůžky, malé lepidlo, guma, ořezávátko  

- desky na sešity 

- obaly na učebnice a sešity 

- balíček papírových kapesníků 

- přezůvky 

- ručník s poutkem 

- na TV – do tělocvičny – v látkovém sáčku do třídy - tričko 

a kraťasy, cvičky 

                - na hřiště a do ŠD – v látkovém sáčku do šatny - 

tepláky, mikina, kraťasy, (podle potřeby), obuv na hřiště, 

náhradní ponožky 

- na VV – kufřík, vodovky, tempery, voskovky, štětce  - 

plochý č. 12, kulatý č. 4, 8; obyčejná tužka č. 2, nůžky, 

zástěra (staré triko, košile), hadřík, kelímek na vodu 

(nejlépe s uzávěrem), tyčinkové lepidlo + herkules 

 

VŠE PODEPSAT!!! 
 

Sešity, čtvrtky a ostatní pomůcky budou zakoupeny jednotně - 

budu vybírat 100 Kč. 

V angličtině budeme pokračovat s učebnicemi Watts English, na 

které si, prosím, připravte 350 Kč. 

 

Peníze prosím zaplatit v prvním školním týdnu od 2. do 6. září 

2018. Plaťte prosím pouze v hotovosti.  

 

                                                               Děkuji R. Papasová 
 

 

 

 



SEZNAM POMŮCEK  a VĚCÍ PRO 2. TŘ. 

- penál (nejlépe rozkládací), 2 pera (NE gumovací, doporučuji značku 

TORNÁDO),  pastelky (trojhranné), 2 tužky (trojhranné) č. 2, 1 

tužka č. 3, nůžky, malé lepidlo, guma, ořezávátko, krátké pravítko 

- trojúhelníkové pravítko 

- obaly na učebnice a sešity, úkolníček 

- desky na sešity 

- balíček papírových kapesníků 

- ručník s poutkem 

- přezůvky 

- na TV – do tělocvičny – v látkovém sáčku do třídy - tričko a kraťasy, 

cvičky 

                - na hřiště a do ŠD – v látkovém sáčku do šatny - tepláky, 

mikina, kraťasy, (podle potřeby), obuv na hřiště, náhradní ponožky 

- na VV – kufřík, vodovky, tempery, voskovky, štětce  - plochý č. 12, 

kulatý č. 4, 8; obyčejná tužka č. 2, nůžky, zástěra (staré triko, 

košile), hadřík, kelímek na vodu (nejlépe s uzávěrem), tyčinkové 

lepidlo + herkules 

 

VŠE PODEPSAT!!! 
 

Peníze na pracovní sešity a pomůcky se budou vybírat na začátku 

nového školního roku. 

                                                                      Děkuji R. Papasová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní potřeby pro žáky 3. ročníku 

Školní taška- 

- penál: 1 ks tužky č.1, 2 ks tužky č. 2, 1 ks tužky č. 3, ořezávátko, guma, pastelky 12 
barev, nůžky, rtěnkové lepidlo, pero, černý fix, krátké pravítko 

- pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, fixy 
 

Potřeby na Vv – v pevné krabici, kufříku, vše podepsané 

- hadřík, igelit na lavici, plášť, paletu, tempery, štětce, vodovky, voskovky 
 

Cvičební úbor do tělocvičny – v látkovém sáčku do třídy, vše podepsané 

- tričko a kraťasy, cvičky 
Cvičební úbor společný na hřiště a do ŠD – v látkovém sáčku do šatny 

- tepláky, mikina, tričko, kraťasy (podle potřeby), obuv na hřiště, náhradní ponožky 
 

Přezůvky – podepsané, ručník – podepsaný s poutkem 

DÚ na prázdniny: pravidelné čtení, záznamy do deníčku, počítání zpaměti ☺ 

 

Školní potřeby pro žáky 5. ročníku 

Školní taška- 

- penál: tužky č.1, č. 2 a č. 3, ořezávátko, guma, pastelky 12 barev, nůžky, pero, 
rtěnkové lepidlo, krátké pravítko, kružítko 

- fixy, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou 
 

Potřeby na Vv – v pevné krabici, kufříku, vše podepsané 

- hadřík, igelit na lavici, plášť, paletu, tempery, štětce, vodovky, voskovky 
 

Cvičební úbor do tělocvičny – v látkovém sáčku do třídy, vše podepsané 

- tričko a kraťasy, cvičky 
Cvičební úbor společný na hřiště a do ŠD – do skříňky 

- tepláky, mikinu, tričko, kraťasy (podle potřeby) obuv na hřiště 
Pracovní rukavice a vhodný oděv na práci na školním pozemku. Může být stejný jako na TV. 

Přezůvky – podepsané, ručník – podepsaný s poutkem 

Sešity budou zakoupeny společně. Třídní fond dovybereme v září. 

DÚ na prázdniny: pravidelné čtení, násobení a dělení zpaměti, sčítání a odčítání do 100 

zpaměti ☺ 



 

SEZNAM POMŮCEK ŠKOLNÍ ROK 2018/2019   4. ročník 

- PENÁL, 2 PERA, PASTELKY, 3 TUŽKY Č.1,2,3, NŮŽKY, LEPIDLO, GUMA, 

OŘEZÁVÁTKO, KRÁTKÉ PRAVÍTKO, KRUŽÍTKO 

- TROJÚHELNÍKOVÉ PRAVÍTKO S RYSKOU, DLOUHÉ PRAVÍTKO 

- OBALY NA UČEBNICE A SEŠITY 

- DESKY TVRDÉ NA SEŠITY A PRACOVNÍ LISTY 

- BALÍČEK PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ (PODEPSANÝ) 

- RUČNÍK S POUTKEM 

- PŘEZŮVKY 

- NA TV – LÁTKOVÝ PYTLÍK S ÚBOREM (TRIČKO,KRAŤASY, TEPLÁKY + 

BUNDA, CVIČKY (TENISKY) – VŠE PODEPSANÉ 

- VV – NENÍ POTŘEBA KUFŘÍK, MÁME VE ŠKOLE BOXY (VODOVKY, 

TEMPERY, ŠTĚTCE – PLOCHÝ,KULATÝ, NŮŽKY, ČERNÝ FIX, PŘEVLEČENÍ, 

HADŘÍK,KELÍMEK NA VODU, IGELIT,LEPIDLO TYČINKOVÉ + HERKULES) 

VŠE PODEPSAT !!! 

 

NA SEŠITY A POMŮCKY VYBÍRÁM (V PRVNÍM TÝDNU PROSÍM ZAPLATIT, 

DO 7. ZÁŘÍ – PO TOMTO DATUMU SI OBSTARÁVÁTE POMŮCKY SAMI) 

Plaťte prosím pouze v hotovosti. Děkuji 

 

SEŠITY                 A 523, A 524, A544, A 464, A 624              45.- 

ANGLIČTINA WOW STEVE WATTS                                       350.- 

TŘÍDNÍ FOND                                                                            105.- 

                                     

                                     Celkem                                                500.- Kč 

 

P. Hrabáková 

 


