
 

 

 

 

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 1. TŘÍDU na šk.rok 2020/2021 
Žáci 1. tříd obdrží ve škole zdarma učebnice, sešity, výkresy a některé pomůcky 
(vodové barvy, 2 štětce č. 8 a 12, pastelky malé, voskovky, plastelínu a barevné 

papíry, trojhrannou tužku). 
 

Ostatní potřeby doporučujeme zakoupit o prázdninách. 
 

Do výrazně podepsaného dětského kufříku dát: 

 paletu 

 tempery (12 ks) 

 hadřík na štětce 

 igelitovou plenu na lavici 

 dlouhou zástěru nebo dlouhé pracovní tričko 

 dobře stříhající nůžky 

 lepidlo – lepicí tyčinku 

 silný lihový černý fix 

 kelímek 
Vše je třeba podepsat. 
Do tělesné výchovy pořiďte dítěti plátěnou tašku, ve které bude mít: 

 tepláky 

 kraťasy 

 tričko 

 mikinu 

 ponožky 

 (cvičky) sportovní obuv se světlou gumovou podrážkou do tělocvičny 

 sportovní obuv na hřiště 

 nezbytná je gumička na stažení i polodlouhých vlasů 
Do hodin tělesné výchovy nepatří žádné prstýnky, řetízky a hodinky. 
Věci si žáci nechávají ve třídě. 
Vše je třeba označit jménem žáka. 
Do vyučování je potřebné mít: 

 tužky č. 1, 2 

 pastelky 

 zásobníky na písmena a číslice (pevné na postavení) 

 tvrdé desky na obalené sešity a učebnice 

 ručník s poutkem – výrazně označený 

 přezůvky se světlou podrážkou 

 deníček č. 644 na úkoly a sdělení 

 tvrdé dvojité fólie A4, A5 (na psaní tužkou) 

 balík papírů do kopírky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 2. ROČNÍK na šk. rok 2020/2021 
 

sešit č. 512   15 ks 
sešit č. 513       5 ks 
sešit č. 520     3 ks 
sešit č. 5110     1 ks 
deníček č. 644     1 ks 
notový sešit     1 ks 
výkresy A4 (tvrdý karton) 30 ks 
výkresy A3 (tvrdý karton) 40 ks 
sloha barevných papírů   2 ks 
dvojitá fólie A4, A5       po 1 ks 
štětec kulatý (č. 8)                   1 ks 
štětec plochý (č.12)                 1 ks 
nůžky 
velké tyčinkové lepidlo (na papír, textil, dřevo – 
 PRITT, KORES) 
černá tuš 2 x 
vodové barvy 
pastelky 
voskové pastely 
tempery-12 barev 
silný černý fix 
hadřík 
igelitový ubrus (na ochranu lavice) 
pracovní tričko do VV 
pravítko – větší trojúhelník  
cvičební úbor 
1 balík papírů do kopírky  

                            
 
Sešity, výkresy a deníčky nepodepisujte! 

Podepsat každou potřebu uloženou v kufříku do VV a PV! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 3. ROČNÍK na šk. rok 2020/2021 
 

sešit č. 523          12 ks 
sešit č. 5110b     1 ks 
sešit č. 424 (AJ)                             1 ks 
sešit č. 440                                     2 ks 
sešit č. 420                                     1 ks 
deníček č. 644     1 ks 
notový sešit                      1 ks 
výkresy A4 (tvrdý karton)        10 ks 
výkresy A3 (tvrdý karton)        10 ks 
sloha barevných papírů   2 ks 
fólie A4, A5             po 1 ks 
podložka s linkami A4, A5        po 1 ks 
štětec kulatý (č. 8)                         1 ks 
štětec plochý (č.12)                       1 ks 
nůžky 
lepidlo (Herkules)                   2 ks  
(velké tyčinkové lepidlo – PRITT, KORES) 
černá tuš                                        2 ks 
vodové a temperové barvy 
pastelky 
voskové pastely 
suché pastely (barevné křídy) 
igelitová plena, paleta, pracovní oděv 
trojúhelník s ryskou  
kružítko 
cvičební úbor 
 
1 balík papírů do kopírky 
role papírových utěrek do VV 
krabice papírových kapesníků  
 

 
Sešity, výkresy a deníčky nepodepisujte! 

Podepsat každou potřebu uloženou v kufříku do VV a PV! 
 

 
 
 



 

 
 

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 4. ROČNÍK na šk. rok 2020/2021 

 
 

sešit č. 523    10 ks 
sešit č. 524                      8 ks 
sešit č. 5110b         1 ks 
sešit č. 440                                      4 ks 
sešit č. 444 (do angl.)         1 ks 
deníček č. 644         1 k 
výkresy A4 (tvrdý karton)          20 ks 
výkresy A3 (tvrdý karton)               20 ks 
sloha barevných papírů      2 ks 
štětec plochý (č. 12)     1 ks  
štětec kulatý (č. 4 a 8)                po 1 ks 
nůžky 
lepidlo Herkules 
velké tyčinkové lepidlo – PRITT, KORES 2ks 
černá tuš                                          2 ks 
vodové a temperové barvy 
pastelky                
voskové pastely 
suché pastely (barevné křídy) 
igelitová plena, paleta, pracovní oděv 
2 pravítka (30 cm + malé do pouzdra) 
trojúhelník s ryskou 
kružítko 
cvičební úbor 
1 balík papírů do kopírky 
fólie A4, A5                                      po 1ks 
linkovaná podložka A4, A5(lenoch) po 1ks 
role papírových utěrek                      1ks 
krabice papírových kapesníků          2ks 

                           (notový sešit z minulého roku) 

 
                           Sešity, výkresy a deníčky nepodepisujte! 

Podepsat každou potřebu uloženou v kufříku do VV a PV! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 5. ROČNÍK na šk. rok 2020/2021 
sešit č. 524                      6 ks 
sešit č. 440                              4 ks 
sešit č. 444 (do informatiky, AJ)      4 ks 
deníček č. 644         1 ks 
notový sešit (dle domluvy s vyučujícím)    1 ks 
výkresy A4 (ne skicák)     10 ks 
výkresy A3 (ne skicák)    20 ks 
sloha barevných papírů      2 ks 
štětec plochý (č. 12)     1 ks  
štětec kulatý (č. 4 a 8)                po 1 ks 
nůžky 
velké tyčinkové lepidlo (PRITT, KORES)    2 ks 

                           černá tuš 2 x 
vodové a temperové barvy + kelímek 
pastelky                
voskové pastely 
igelitová plena 
pravítko 
trojúhelník s ryskou  
kružítko 
cvičební úbor 

                          1 balík papírů do kopírky  
                          1 tlustý a 1 tenký černý fix 
                          1 flash disk (2 GB) 
                          2 krabice papírových kapesníků 
                          1 role papírových utěrek  
 
 
                           Sešity, výkresy a deníčky nepodepisujte! 

Podepsat každou potřebu uloženou v kufříku do VV a PV! 
 
 

 
 
 
 
 


