
Doporučené pomůcky na školní rok 2020/2021 

Do třídy 

• Podepsaný ručník s poutkem, balík papírových kapesníků, tekuté mýdlo, přezůvky s pevnou 

patou. 

Pomůcky do výtvarné výchovy (vše v kufříku podepsané) 

• temperové barvy  

• vodové barvy  

• štětce kulaté číslo 5, 8, 10  

• štětce ploché číslo 12, 14, 16  

• dřívka na kresbu tuší  

• tužka č. 1 

• voskovky (pro 1. třídu silnější, trojhranné) 

• paleta, savý hadřík 

• plastelína  

• lepidlo Herkules  

• nádoba na vodu, minimálně 0,3 l  

• zástěra nebo stará košile  

• igelitový ubrus  

• černý fix 

Pomůcky do tělesné výchovy (vše podepsané v pytlíku, ne v igelitce) 

• tepláková souprava, obuv na ven 

• kraťasy a tričko  

• sportovní boty do tělocvičny s bílou podrážkou 

Psací potřeby (je lépe mít podepsané např. lihovým fixem) 

žáci 1. a 2. ročníku žáci 3. - 5. ročníku 

Všechny psací potřeby trojhranné a podle 

úrovně úchopu přiměřeně silné. 

2x pero 

čínské pero či propiska na opravu chyb 

zmizík 

3 tužky č. 2 s ERGO tvarem, silné  nejméně 3 tužky číslo 2, 3 

pero s ERGO tvarem - později sada pastelek 

nůžky se zaoblenou špicí nůžky se zaoblenou špicí 

lepidlo na papír - tuhý váleček guma 

guma, ořezávátko lepidlo na papír - tuhý váleček 

pastelky s měkkou tuhou, fixy  ořezávátko 

Další potřeby 

žáci 1. a 2. ročníku žáci 3. - 5. ročníku 

kancelářská složka A4 s drukem, pevná 

(1.roč.) 

podepsaný pevný šanon na vkládání 

pracovních listů do třídy (2. ročník) 

fólii na psaní tužkou A4, A5 

podepsaný pevný šanon na vkládání 

pracovních listů do třídy (3. ročník) 

obaly na knihy a sešity trojúhelník s ryskou, malé pravítko do pouzdra 

fólii na psaní tužkou A4, A5 (2. ročník) 

malé pravítko na podtrhávání do pouzdra 

podložka na psaní (lenoch) (2. ročník) 

podložka na psaní (lenoch) 

kružítko (nejlépe kovové) 

obaly na knihy a sešity 

 


