
SEZNAM POMŮCEK NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

1. VYBAVENÝ PENÁL 

 

- pastelky 3-hranné (Děti dostanou.) 

- 2 obyčejné tužky č. 2 

- měkká guma 

- ořezávátko 

- lepidlo ve vysouvací tyčince 2x (Mějte i doma v zásobě další, budeme stále potřebovat.) 

- pero roller Tornado nebo Tornado Cool, Stabilo (stačí až v prosinci) 

- nůžky (praváci x leváci) 

- blok A4 na kreslení ve volných chvílích 

 

2. VÝTVARNÉ POTŘEBY (ponecháme ve škole, nejsou nutné kufříky, každý žák má ve třídě svůj  

boxík, kde si vše ponechá) 

- igelitový ubrus 

- zástěru nebo staré triko, které lze umazat (větší triko po dospělém, zakryje i kalhoty) 

- špejle 

- tuš 

- kelímek na vodu 

- hadřík 

- lepící tyčinku 

- voskovky 

- modelína 

- vodové a temperové barvy 

- štětce- plochý a kulatý – 2 velikosti – užší a silnější 

- lepidlo ve vysouvací tyčince 

- psací tabulku a 2 fixy + hadřík 

- sada barevných papírů 

 

3. TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

- cvičební úbor – v látkové tašce nebo pytlíku 

- boty do tělocvičny (světlá podrážka), boty na ven – vše budou mít žáci ve školní šatně  

a na víkend si vezmou domů na vyprání 

 

4. OSTATNÍ 

- 1 x balení  papírových kapesníků,  

- vlhčené ubrousky 

- přezůvky se světlou podrážkou 

- svačinový ubrousek 

- láhev s pitím a boxík se svačinou (Boxík nemusíte kupovat, děti dostanou 1. šk. den.) 

 

VŠE PROSÍM PODEPSANÉ   (včetně jednotlivých pastelek a tužek, štětců 

– stačí monogram permanentní fixou – předejdeme tím ztrátám – děkuji!!!) 



 

 

 

                      Můžete si i předem nakoupit  obaly na sešity (prosím průhledné),  

kdo nestihne do 1. září, nic se neděje. 

Sešity Vám budu průběžně posílat domů na ukázku a pak je teprve stačí obalit. 

 

 

Jaké obaly budou děti potřebovat? 
 

A4 ……4x 

A5 (polovina formátu A4 – klasický sešit 21cm výška x 15cm šířka) – 4x 

Obal na notový sešit (výška 15 cm x šířka 21 cm) 1 x  

Obal 26 cm výška x 21 cm šířka (na písanky) 1 x 

 

 

Pozn.: U zápisu jste ode mě dostali dopis, kde jsem sepsala náměty, jak 

připravit děti na vstup do školy, co se týče sebeobsluhy. Bude fajn, když budou 

vědět, kde co v tašce mají, jak se otevírá a zavírá aktovka apod. Usnadní jim to 

se lépe zorientovat v novém prostředí.  


