
Pomůcky pro žáky 1. ročníku 
• aktovka (lehká), 

• penál: tužka měkká č. 1, 2 (2x), guma (měkká), ořezávátko (s možností zachycení odřezků), 

nůžky (malé, kulaté špičky, vyzkoušejte, zda stříhají), pastelky (silnější), pero (až ve 2. pololetí, 

ne propisku, ne zmizík), 

• 1x lepidlo tuhé v tyčince,  

• sešity: 2x malý notýsek, 2x školní sešit s pomocnými linkami 1G, 2x školní sešit s pomocnými 

linkami č. 512, 1x školní sešit čtverečkovaný 1x1cm č. 5110, 2x linkovaný sešit, Hv – sešit ML3 (na 2. pololetí) 

•  euro obaly (barevné šanony zakoupím do třídy – pro všechny), 1x balík papíru do tiskárny 

• desky na skládací abecedu a číslice, desky na pracovní sešity a učebnice, 

 

Obal stačí na Záznamníček (žákovská knížka). 

Vše potřebné podepište jménem – tiskacími velkými písmeny. 

 

• Výtvarná výchova a pracovní činnosti: 1x barevné papíry, 1x sada barevných čtvrtek, 20 ks 

čtvrtky A3, 20 ks čtvrtky A4, (nepodepisujte), voskovky, suché křídy, akvarelové pastelky, 2 x černý centropen, 

kelímek, igelit na krytí, lavice, malá plastová podložka na modelování, modelína, štětce – plochý a kulatý (několik 

velikostí), temperové barvy, paletka, vodové barvy, tuš černá, hadřík, lepidlo tuhé v tyčince, 

Klovatina, Herkules, špejle, zástěra (velké tričko, košile – nutné na převlečení), kufřík na 

výtvarné potřeby (může být i pevná krabice) 

• Tv  

Pobyt v tělocvičně: látkový sáček na převlečení dovnitř – tričko, kraťasy nebo krátké 

legíny, tepláky, mikina + náhradní kalhotky (slipy), ponožky, sálová obuv (nešpinící podrážku 

– nutno vyzkoušet) 

Pobyt venku: obuv venkovní – pevná, tepláky či kraťasy, kšiltovka – prosíme oblečení, přizpůsobovat počasí, je 

dobré ho mít podepsané 

• Do třídy: polštářek, látkový ubrousek na svačinu, bačkory/sandále (ne pantofle), papírové kapesníky (1-2 
balení). 

Ostatní pomůcky si budeme doplňovat postupně během školního roku. 

Výtvarné a další pomůcky si budou děti nosit až druhý den a vše si doplní během prvních 14 

dnů. 

Prosím, co půjde, potřebné pomůcky PODEPIŠTE. 

První den se nepřezouváme. 

 

Těším se na Vás i Vaše děti, tř. uč. Mgr. Michaela Vacková 


