
Pomůcky pro 2. ročník 
Aktovka 

Penál: pero, tužka č. 1, 2, 3, guma, ořezávátko s možností zachytávat odřezky, nůžky, 
pastelky, krátké pravítko do 20 cm, lepidlo v tyčince, fixy, kružítko. 

Český jazyk: 2x seš. č. 512, 2x seš. č. 511 + využijeme sešity z 1. ročníku, 

Matematika:  2x č. 513 + využijeme sešity z 1. ročníku, 
Mat.- geometrie: 1x velký nelinkovaný sešit č.420, trojúhelník s ryskou,  
dlouhé pravítko – podepsat, nechají si ve škole, 

 
ČaS: 1x velký sešit linkovaný 423 nebo 424 (dle vlastního výběru, je možné i pokračovat 
ve ŠS z 1. ročníku) 

Hudební výchova: notový sešit – máme již zakoupený, 
 

Notýsek: č.624 (úkolníček), 
  Papíry A4 na kopírování (1x balení) + euro obaly do šanonu, komu chybí. 

 
Pracovní sešity, školní sešity a učebnice obalíte s dětmi postupně, během prvních 14 dnů, 
takže obaly nakoupíte konkrétně podle jejich velikosti. Vše podepište jménem. 

 
Výtvarná a pracovní výchova: 
1 - 2x temperové barvy, 2x běloba navíc, vodové barvy, hadřík, kelímek, štětce – ploché, 
kulaté (různě široké), paleta, voskovky, suchý pastel, modelína, deska na 
modelování, 10x čtvrtky A4 (velké a barevné papíry ještě máme), zástěra (velké tričko, košile) 
– na převlečení NUTNÉ, igelit na krytí lavice, kufřík na výtvarné potřeby nebo krabici s víkem, 
1x lepidlo v tyčince, 1x Herkules, 1x Klovatina 

Tělesná výchova: Pomůcky na Tv do 2 plátěných sáčků. 
 

Na pobyt venku: pevná sportovní obuv, tepláková souprava, tričko, lze využít převlečení  
z družiny). 

  Do sportovní haly: tričko, kraťasy nebo krátké legíny, tepláky, mikina + náhradní kalhotky 
(slipy), 
   ponožky, sálová obuv (nešpinící podrážku – nutno vyzkoušet). 

Prosíme oblečení přizpůsobovat ročnímu období a počasí! 
 

Do třídy: látkový ubrousek na svačinu, bačkory, 1-2x krabička papír. kapesníků 

Všechny sešity i pomůcky bude možné zakoupit u paní Žákové v domečku ve Slapech. 

Šatna: zámeček + 2 x klíč (1x dítě, 1x náhradní do ředitelny). 

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. 
 
První den se nepřezouváme.  
 
Těším se na Vás i Vaše děti, tř. uč. Mgr. Jindřiška Skokanová 
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