
Pomůcky do 1. třídy: 

Standartní učebnice a pracovní sešity zakupuje škola, děti mají zdarma. 

Rodiče doplácí za :pracovní sešity z angličtiny a španělštiny. Také nad rámec bude 

třída pracovat s pracovní knihou Čtení s porozuměním. 

Všechny potřebné učebnice a pracovní sešity dostanou žáci ve třídě. Rodiče zaplatí 

AJ,ŠJ a Čtení s porozuměním na recepci školy do 4.9. 2020 

 látkový ubrousek na lavici pod svačinu 

 přezůvky se světlou podrážkou (např. bačkory) 

 polštářek na sezení na zem (s vypratelným povlakem) 

 stíratelná tabulka (velikost A4 ) se suchým fixem (whiteboard marker) + hadřík 
(do zásoby lépe 3 a více fixů)  

 3x sešit bez linek A4 (na ČJ 1x č.440, na náboženství a hudebku č. 420 tedy 
2x) 

 Sešit A5 bez linek (č. 520 nebo 540) 

 3x sešit A5 s pomocnými linkami (č. 512) 

 Notýsek na úkoly není potřeba, vše se zapisuje do žákovské knížky 

 do penálu (je zbytečné kupovat mnohapatrový)  
o 3 trojhranné tužky (1 silnou) 
o Trojhranné silné pastelky (prosím kvalitní, 12 barev)  
o ořezávátko, měkkou gumu, lepidlo v tyčince (např. KORES, ne levné- to 

většinou nelepí) 
o kvalitní dobře stříhající nůžky s kulatou špičkou 

o pero do 1. třídy (budeme potřebovat až později) se špičkou  
není vhodné např. tornádo nebo „gumovací“ pero (gumovat žáci nebudou) 

o gumovací pero je vhodné pro starší žáky, levákům gumovací pero koupit 
můžete již v 1. tř. 
 

 pomůcky na tělesnou výchovu 
o látková taška nebo pytel 
o sportovní obuv se světlou podrážkou a oblečení do tělocvičny 
o boty na tělocvik na hřiště, sportovní kraťasy nebo tepláky 
o školní sportovní tričko 1x červené, 1x modré  
o švihadlo 

 pomůcky na výtvarnou výchovu do kufříku 
o velké (staré) triko s dlouhým rukávem nebo košili (není vhodná plastová 

zástěra) 
o 2 ploché štětce č. 12, kulatý štětec č. 4 a 8 
o vodové barvy, tempery + paleta, plechový hrneček nebo kelímek na vodu, 

hadr, houbička na nádobí, balíček špejlí,  
o modelínu a modelovací podložku (ta se nemusí vejít do kufříku, asi 

rozměru A4), voskovky, igelit či ubrus asi 70x70cm na lavici 
o složku nelepících barevných papírů 
o měkká tužka na kreslení (č.1) 
o na výtvarku se některé materiály dodávají během roku- do týdne, nějaký 

materiál pro aktuální práci 



o rodiče mohou věnovat materiál škole- ruličky od wc papíru, klubíčka vlny, 
přírodniny sušené…. 

  do třídy 
o 15 eurofólií na zakládání pracovních listů, není potřeba šanon 

 do družiny 
o Krabice papírových kapesníků 

 Nebudeme mít již kartáčky na zuby jako v minulých letech 
 
Pomůcky na angličtinu  

 Učebnice (žáci na konci roku vrací), pracovní sešit (nákup- škola), kapsa A4  

 

 

nebo portfolio s 15 eurofoliemi (kde si mohou zakládat tištěné materiály) 

Španělštinu 
Pouze portfolio s 15 eurofoliemi 
 
Jak vypadá portfolio- 

 
 


