
SEZNAM POMŮCEK 

 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 

6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 
2x544, 1x524, desky na 
pracovní listy 

2x544, 1x524,  desky na 
pracovní listy 

2x544, 1x524,  desky na 
pracovní listy 

2x544, 1x524,  desky na 
pracovní listy 

Anglický jazyk 
170,- Kč na prac.sešit, linkovaný 
sešit 

170,- Kč na prac.sešit, 
linkovaný sešit 

170,- Kč na prac.sešit, 
linkovaný sešit 

170,- Kč na prac.sešit, 
linkovaný sešit 

Německý jazyk  
1x524, desky na pracovní 
listy 

1x524(nebo pokračovat z loňska),  
desky na pracovní listy 

1x524(nebo pokračovat z loňska),  
desky na pracovní listy 

Matematika 

sešit 464(velký linkovaný silnější) + sešit 
velký bez linek, lenoch,  tužka HB, 
pravítko dlouhé a trojúhelník s ryskou, 
kružítko, úhloměr, desky na pracovní listy 

sešit 464(velký linkovaný silnější) + 
sešit velký bez linek, lenoch,  tužka 
HB, pravítko dlouhé a trojúhelník 
s ryskou, kružítko, úhloměr, desky 
na pracovní listy 

sešit 464(velký linkovaný silnější) + 
sešit velký bez linek, lenoch,  tužka 
HB, pravítko dlouhé a trojúhelník 
s ryskou, kružítko, úhloměr, desky na 
pracovní listy 

sešit 464(velký linkovaný silnější) + 
sešit velký bez linek, lenoch,  tužka 
HB, pravítko dlouhé a trojúhelník 
s ryskou, kružítko, úhloměr, desky na 
pracovní listy 

Informatika 1x524(malý linkovaný) 1x524(malý linkovaný) 1x524(malý linkovaný) 1x524(malý linkovaný) 

Dějepis 1x544 1x544 1x544 1x544 

Občanská výchova 1x424 (velký linkovaný) 1x424 (velký linkovaný) 1x424(velký linkovaný) 1x424 (velký linkovaný) 

Fyzika 1x445(velký čtverečkovaný) + kalkulačka 2x445(velký čtverečkovaný) + 
kalkulačka 

2x445(velký čtverečkovaný) + 
kalkulačka 

2x445(velký čtverečkovaný) + 
kalkulačka 

Chemie   
1x540, desky na pracovní listy, periodická soustava prvků, +  
80 Kč na pracovní sešit 

Přírodopis 1x540(malý bez linek), desky na pracovní listy, 100,-Kč na pracovní sešit 

Zeměpis Velký linkovaný sešit 444 nebo 464 

Hudební výchova notový sešit + sešit 524 + desky na pracovní listy + euroobaly 

Výtvarná výchova 
igelit na lavici, měkká tužka, tempery, vodovky, voskovky, kelímek, štětce, hadřík, černý fix slabý a silný, Herkules, nůžky, barevné papíry, 
čtvrtky A4-20ks, A3-20ks(podepsané) 

Výchova ke zdraví 1x424 (velký linkovaný) 1x424(velký linkovaný) 1x424(velký linkovaný) 1x424(velký linkovaný) 

Tělesná výchova cvičební úbor, do tělocvičny boty se světlou podrážkou, tenisky na ven 

Praktické činnosti sešit malý linkovaný 
pracovní oděv do školních 
dílen + nelinkovaný sešit 

sešit malý linkovaný sešit malý linkovaný 

  



 

 

 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 

1 2 3 4 5 

Český jazyk  

pomůcky domluveny 
s třídní učitelkou 

pomůcky domluveny s třídní 
učitelkou 

pomůcky domluveny s třídní 
učitelkou 

1x sešit 544, 3x sešit 524, desky 
na pracovní sešity 

Anglický jazyk  2x sešit 524 

Matematika  

1x sešit 440, 1x sešit 445, obal 
na pracovní listy, velké pravítko, 
trojúhelník s ryskou, kružítko, 
tužka č.3 

Informatika   1x sešit 524 1x sešit 524 

Prvouka     

Přírodověda   
420(velký bez linek+ lenoch) + 
70,- Kč 

420(velký bez linek+ lenoch) + 
70,- Kč 

Vlastivěda   1x sešit 524 1x sešit 524 

Hudební výchova  notový sešit + sešit 523 + desky na pracovní listy + euro obaly 

Výtvarná výchova 
Pracovní činnosti 

 

do kufříku nebo krabice: 
igelit na lavici, měkká 
tužka, nůžky, tempery, 
vodovky, voskovky, 
kelímek, štětce, hadřík, 
černý fix (slabý a silný), 
Herkules + lepidlo v 
tyčince, modelína, 
barevné papíry, čtvrtky 
A4-20ks, A3-
20ks(podepsané) 

do kufříku nebo krabice: igelit na lavici, 
měkká tužka, nůžky, tempery, vodovky, 
voskovky, kelímek, štětce, hadřík, černý 
fix (slabý a silný), Herkules + lepidlo v 
tyčince, modelína, barevné papíry, 
čtvrtky A4-20ks, A3-20ks(podepsané) 

do kufříku nebo krabice: igelit na 
lavici, měkká tužka, nůžky, tempery, 
vodovky, voskovky, kelímek, štětce, 
hadřík, černý fix (slabý a silný), 
Herkules + lepidlo v tyčince, 
modelína, barevné papíry, čtvrtky A4-
20ks, A3-20ks(podepsané) 

do kufříku nebo krabice: igelit na lavici, 
měkká tužka, nůžky, tempery, 
vodovky, voskovky, kelímek, štětce, 
hadřík, černý fix (slabý a silný), 
Herkules + lepidlo v tyčince, modelína, 
barevné papíry, čtvrtky A4-20ks, A3-
20ks(podepsané) 

Tělesná výchova  
cvičební úbor, sportovní 
obuv se světlou podrážkou, 
švihadlo, malý míček 

cvičební úbor, sportovní obuv se 
světlou podrážkou, švihadlo, malý 
míček 

cvičební úbor, do tělocvičny boty 
se světlou podrážkou, tenisky na 
ven 

cvičební úbor, do tělocvičny boty se 
světlou podrážkou, tenisky na ven 



SEZNAM POMŮCEK – 1. TŘÍDA 

 

 

Vybavení penálu:  

 

* 3 ořezané tužky (číslo 2 a 1) 

* pero Tornádo (později)  

* pastelky  

* ořezávátko  

* gumu  

* nůžky  

 

 

Další potřebné vybavení:  

 

* desky na sešity A4, desky na sešity A5 

* aktovka 

* papírové hodiny (později)  

* látkový ubrousek na svačinu  

* přezůvky (podepsané)  

 

 

 

Na výtvarnou výchovu:  

 

* vodové barvy  

* voskovky  

* kulaté štětce (č. 10 a 12)  

* plochý štětec (nejlépe č. 12)  

* igelit na lavici  

* kelímek na vodu  

* plášť nebo zástěra   

* složka barevných papírů  

 

 

 

 

 

Na pracovní činnosti:  

 

* modelínu  

* nůžky se zaoblenými hroty  

* lepidlo – tuhé vysunovací 

 

Pomůcky na VV a Pč podepsat a uložit do kufříku nebo pevné 

uzavíratelné krabice (např. od bot).  

 

 

Na tělesnou výchovu:  

 

* tenisky s bílou podrážkou do tělocvičny  

* tenisky na ven (jaro+podzim)  

* tričko s krátkým rukávem  

* teplákovou soupravu, legíny  

* malý míček (velikosti tenisového)  

* švihadlo  

 

Věci na TV podepsat a uložit do stahovacího vaku s možností zavěšení.  



Číslo sešitu Velikost Počet listů Liniatura 

420 A4 20 bez linek 

424 A4 20 linkovaný, 8 mm 

425 A4 20 čtverečkovaný, 5×5 mm 

440 A4 40 bez linek 

444 A4 40 linkovaný, 8 mm 

445 A4 40 čtverečkovaný, 5×5 mm 

460 A4 60 bez linek 

464 A4 60 linkovaný, 8 mm 

465 A4 60 čtverečkovaný, 5×5 mm 

510 A5 10 bez linek 

511 A5 10 linkovaný, 20 mm 

512 A5 10 linkovaný, 16 mm 

5110 A5 10 čtverečkovaný, 10×10 mm 

520 A5 20 bez linek 

523 A5 20 linkovaný, 12 mm 

524 A5 20 linkovaný, 8 mm 

525 A5 20 čtverečkovaný, 5×5 mm 

540 A5 40 bez linek 

544 A5 40 linkovaný, 8 mm 

545 A5 40 čtverečkovaný, 5×5 mm 

560 A5 60 bez linek 

564 A5 60 linkovaný, 8 mm 

565 A5 60 čtverečkovaný, 5×5 mm 

511 s PL A5 10 linkovaný, 20 mm s pomocnou linkou 

512 s PL A5 10 linkovaný, 16 mm s 2 pomocnými linkami 

624 A6 20 linkovaný, 8 mm 

644 A6 40 linkovaný, 8 mm 

 


