
Učební pomůcky  - 1. stupeň školní rok 2017-18 

 

První ročníky dostali seznam pomůcek na společných schůzkách 

2.A  
do kufříku na Vv a Pč:  
lepidlo 
voskové pastely, tempery,vodovky 
plochý a kulatý štětec, hadřík, zástěru(triko) 
modelína 
černý fix, 
do penálu: pero + náhradní,obyčejné tužky č.1,2,3, guma, ořezávátko, pastelky, fixy, nůžky 
různé: trojúhelník(pravítko), cvičební úbor  
 
 2.B 
do kufříku na Vv a Pč:  
lepidlo, voskové pastely, tempery,vodovky 
plochý a kulatý štětec, hadřík, zástěru(triko) 
modelína 
černý fix 
do penálu: pero + náhradní,obyčejné tužky č.1,2,3, guma, ořezávátko, pastelky, fixy, nůžky 
různé: trojúhelník(pravítko), cvičební úbor  
 

3.A   
notýsek 644 - pořídí tř. učitelka 
5x 513 sešit - pořídí tř. učitelka 

Pomůcky na Vv, Pč: 
Lepidlo tuhé 
barevné papíry 
nůžky (špičaté) 
 tempery, vodovky 
štětce (1x tenký kulatý, 1x kulatý č. 8, 1x silný plochý) 
kelímek na vodu 
křídy, voskovky, perko s násadkou 
velké desky zavírací (stačí ty loňské) 
hadřík, houbička na nádobí 
modelína, podložka na modelínu. 
Všechny pomůcky podepsat, naskládat do krabice nebo do kufříku. 
 
 
3.B 
notýsek 644 
1x velký linkovaný sešit 
1x nelinkovaný sešit 
2x malý notýsek 
Pokračujeme v sešitech z předchozího ročníku 
 
Do kufříku: 



Vodovky 
Tempery 
Štětce 
Čtvrtky 
Barevné papíry 
 
4.A  a  4.B 
Na vv a pč do kufříku nebo krabice: 
Tempery – min 12 ks + běloba navíc 
Vodové barvy, kelímek na vodu, paletu nebo malé kelímky 
2 štětce kulaté ,2 štětce ploché 
Voskovky a pastelky 
Suché křídy  - kulaté (ne na chodník) 
Hadřík,nůžky 
Inkoust a černou tuš 
Lepidlo tyčinkové, lepidlo Herkules 
Tužka (měkká č. 1 nebo 2B-6B) 
Pracovní desky na VV 
Barevné papíry 
Čtvrtky malé a velké 10Ks od každého 
 
Výuka – ČJ, Mat., Př., Vlastivěda, Aj: 
Sešit č. 545 – 1x 
Sešit č. 544 -  3 x 
Slovníček č.644 – 1 x 
Sešit č. 523 – 7 x 
Sešit č.440-  1 x 
Notýsek  na úkoly.Notový sešit. 
Obaly na učebnice,žákovskou knížku a uvedené sešity.Zámeček s 2-3klíči. 
Pravítko,trojúhelník s ryskou, kružítko, vybavený penál, folii na psaní 
tužkou. 
 
5.A  a  5.B 
český jazyk  –  5x 523 
matematika – 5x 524, 1x 520, 1x 545 
vlastivěda – 2x 524 + 3x notýsek 
přírodověda – 2x 524 
anglický jazyk – 544, notýsek 644 
 
Do kufříku/krabice od bot: 
Tempery-min12ks+bělobu navíc 
Vodové barvy 
Štětce: kulaté (na vodové barvy), ploché na (temperové barvy) 
Voskovky 
Prašné křídy (kulaté umělecké, ne na tabuli nebo na chodník) 
Hadřík 
Nůžky 
Tužky (měkké -  č.1 nebo 2B-6B) 
Pastelky 
Lepidlo –Tyčinkové 
               -Herkules 
Černou tuš 



 
Učební pomůcky  - 2. stupeň školní rok 2017-18 
Požadavky vyučujících II. stupně na sešity  a pomůcky podle tříd a předmětů 
(sešity prosíme doma NENADEPISOVAT!!!) 
 
6. A 
český jazyk  - 444, 2x 524, 544 
matematika – 440, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko, úhloměr) 
zeměpis – 540 + podložka, Školní atlas světa (Kartografia Praha - aktual. vydání) 
dějepis – 444 
anglický jazyk – 424, notýsek 644 
občanská výchova – 424 
výchova ke zdraví – 524 
informatika – pokračuji v sešitě z 5.třídy 
přírodopis – 540 
fyzika – 445 
hudební výchova – 440 
Do kufříku/krabice od bot: 
Tempery-min12ks+bělobu navíc 
Vodové barvy 
Štětce: kulaté (na vodové barvy), ploché na (temperové barvy) 
Voskovky 
Prašné křídy (kulaté umělecké, ne na tabuli nebo na chodník) 
Hadřík 
Nůžky 
Tužky (měkké -  č.1 nebo 2B-6B) 
Pastelky 
Lepidlo –Tyčinkové 
               -Herkules 
Černou tuš 
 
 
 
7.A 
český jazyk  - 444, 2x 524, 544 
matematika – 440, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko, úhloměr) 
anglický jazyk – 444, notýsek 644 
fyzika – 445 
zeměpis – 444 
dějepis – 444 
přírodopis – 544, 420 
občanská výchova – 424 
hudební výchova – 440 
Do kufříku/krabice od bot: 
Tempery-min12ks+bělobu navíc 
Vodové barvy 
Štětce: kulaté (na vodové barvy), ploché na (temperové barvy) 
Voskovky 
Prašné křídy (kulaté umělecké, ne na tabuli nebo na chodník) 
Hadřík 
Nůžky 
Tužky (měkké -  č.1 nebo 2B-6B) 



Pastelky 
Lepidlo –Tyčinkové 
               -Herkules 
Černou tuš 
 
 
8.A 
český jazyk  - 444, 2x 524, 544 
matematika – 440, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko, úhloměr) 
anglický jazyk – 444, notýsek 644 
fyzika – 445 
zeměpis – 444 
dějepis – 444 
přírodopis – 444 
občanská výchova – 424 
pracovní činnosti – 524 
německý jazyk – 3x 564 
chemie – 444 
hudební výchova – 440 
přírodopisné praktikum-424 
 
Do kufříku/krabice od bot: 
Tempery-min12ks+bělobu navíc 
Vodové barvy 
Štětce: kulaté (na vodové barvy), ploché na (temperové barvy) 
Voskovky 
Prašné křídy (kulaté umělecké, ne na tabuli nebo na chodník) 
Hadřík 
Nůžky 
Tužky (měkké -  č.1 nebo 2B-6B) 
Pastelky 
Lepidlo –Tyčinkové 
               -Herkules 
Černou tuš 
 
 
9.A 
český jazyk  - 444, 544, 524 
matematika – 440, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko, úhloměr) 
anglický jazyk – 444, notýsek 644 
fyzika – 445 
zeměpis – 444, Školní atlas ČR (Kartografia Praha – aktual. vydání) 
dějepis – 444 
přírodopis – 540 
občanská výchova – 424 
německý jazyk – 3x 564 
chemie – 445 
seminář ČJ – 444 
seminář M – 420 
hudební výchova – 440 
 
Do kufříku/krabice od bot: 



Tempery-min12ks+bělobu navíc 
Vodové barvy 
Štětce: kulaté (na vodové barvy), ploché na (temperové barvy) 
Voskovky 
Prašné křídy (kulaté umělecké, ne na tabuli nebo na chodník) 
Hadřík 
Nůžky 
Tužky (měkké -  č.1 nebo 2B-6B) 
Pastelky 
Lepidlo –Tyčinkové 
               -Herkules 
Černou tuš 
 
 
 


