
Pomůcky pro 2. a 3. ročník pro školní rok 2020-2021 

 

Barevné papíry – 2x 

Modelínu, voskovky 

Plochý štětec, kulatý štětec (tenký, silný)       

Špejle (10 ks)  

Paletka 

Ořezávátko uzavřené, nůžky 

Staré triko na Vv, skleničku od přesnídávky (na vodu) 

Noviny, ubrus 

Kufřík, box, krabici – na výtvarné pomůcky 

Čtvrtky A4, A3 po 30 ks 

Oblečení na Tv - obuv na ven, do tělocvičny s bílou podrážkou 

Přezůvky 

Obyčejnou tužku měkkou 2x, mikrotužku, pero, propisku 

Pravítko min. 20cm, trojúhelník s ryskou, kružítko 

Pastelky  

Lepidlo v tyčince 2x 

Podložky – A4, A5, obaly na sešity 

Pokud to bude možné: balík kancelářského papíru, papírové kapesníčky v krabičce, papírové utěrky. 

Z letošního roku si nechám, protože budu pokračovat v dalším ročníku: 

 Čtení s porozuměním 

 Notový sešit 

Sešity – nebudou potřeba kupovat, využijeme nespotřebované z loňského roku 

Úkolníček – není potřeba, dostanu tématický 

Učebnice – nechám si u sebe a dám je do pořádku, odevzdám je až v září 

Pracovní sešity – budu platit a dostanu až v září (2. r. – 448,- Kč, 3. r. – 491,- Kč) 

Naplněný prázdninový kufřík :) 

  



Pomůcky pro 4. a 5. ročník 

 

Barevné papíry – 2x 

Modelínu, voskovky 

Plochý štětec, kulatý štětec (tenký, silný)  

Špejle (10 ks), paletka 

Ořezávátko uzavřené, nůžky 

Staré triko na Vv, skleničku od přesnídávky (na vodu) 

Noviny, ubrus 

Kufřík, box, krabici – na výtvarné pomůcky 

Čtvrtky A4, A3 po 30 ks 

Oblečení na Tv - obuv na ven, do tělocvičny s bílou podrážkou 

Přezůvky 

Obyčejnou tužku měkkou 2x, mikrotužku nebo 2x tvrdou tužku, kružítko 

Pravítko min. 20cm, trojúhelník s ryskou 

Pastelky, obaly na sešity a učebnice 

Lepidlo v tyčince 2x 

Pero 2x nebo propiska 

Sešity:  3x 420 + 3x linkovaná podložka;  další sešity nebudou potřeba kupovat, využijeme nespotřebované 
z loňského roku 

Pokud to bude možné: balík kancelářského papíru, papírové kapesníčky v krabičce, papírové utěrky. 

 

Z letošního roku si nechám, protože budu pokračovat v dalším ročníku: 

 Čtení s porozuměním 

 Notový sešit 

 Anglický slovníček 

Úkolníček – není potřeba, dostanu tematický 

Učebnice – nechám si u sebe a dám je do pořádku, odevzdám je až v září 

Pracovní sešity – budu platit a dostanu až v září (4. ročník 368,-Kč; 5. ročník – 237,- Kč) 

 

Naplněný prázdninový kufřík :) 

 


