
2.A Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

2 inkoustová  pera, 2 tužky č.2(HB), guma, ořezávátko, pravítko, stírací 
tabulka + min 2 fixy a hadřík

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

kvalitní pastelky - vhodné ořezávátko, ostatní potřeby 
ponechány z 1.třídy

Tělesná výchova
tričko, krátké a dlouhé kalhoty, mikina, sálové tenisky (příp. 
cvičky), švihadlo

Sešity
Angličtina 1x malý linkovaný sešit (široké linky) a portfolio 
(složka s 5 eurofoliemi)

Další potřeby 
Německý jazyk  2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi



2.B Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby 2 pera, 2 tužky č.2, guma, ořezávátko, pravítko 20 cm, 

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Děti mají v krabici ve třídě zbytky výtvarných potřeb z první třídy. Prosím 
tedy dokoupit alespoň barevné papíry a temperové barvy. V září se 
podíváme do krabic a každý by si individuálně doplnil, co mu chybí.

Tělesná výchova
Sportovní oděv a obuv se světlou podrážkou, švihadlo, vše v plátěném 
pytlíku nebo tašce. 

Sešity Sešity do ČJ, M koupí třídní učitelka.

Další potřeby 
stírací tabulka, 2 fixy (stále někomu chybí) a hadřík, tyčinkové lepidlo, 
nůžky - některé děti mají v krabičce ve škole, některé nemají

Německý jazyk  2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi

Anglický jazyk složka s eurofóliemi, linkovaný sešit A5
Vše, prosím, podepište.



2.C Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

Pouzdro s tužkami, pery a pastelkami, nůžkami, lepidlem, gumou…Fix na 
psaní na mazací tabulku, budeme ji používat i ve druhé třídě, hadřík

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Sadu barevných papírů (ne lepicí), herkules, klovatinu, černou tuš, štětce 
(plochý č. 12, kulaté č. 6,8), temperové barvy, vodové barvy, paletu, 
voskovky, progressa, křídové suché pastely, hadr, kelímek na vodu, 
podložku a převlékací tričko nebo zástěru. Vše bude podepsané v bedně 
z první třídy.

Tělesná výchova

Sportovní oděv a obuv se světlou podrážkou, švihadlo, vše v plátěném 
pytlíku nebo tašce. Pro teplé dny by měly děti mít tenisky, abychom mohli 
cvičit na dvoře. (Můžou si nosit podle potřeby, ale nezapomínat!) Raději 
vše podepište.

Sešity

Angličtina 1x malý linkovaný sešit (široké linky) a portfolio (složka s 5 
eurofoliemi), sešity do matematiky a českého jazyka  koupí třídní učitelka. 
1 sešit nebo blok, který bude sloužit jako čtenářský deník.

Další potřeby 
Obaly na sešity a učebnice, obyčejné, průhledné stačí, vše v září, až 
dostanou děti sešity. Pravítko – asi 20 cm, může být v pouzdře.  

Německý jazyk 2 linkované sešity A5 č. 513
Hudební výchova Složka A4 s euroobaly z 1. třídy



3.A Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

2 inkoustová pera, 2 tužky č.3 a 2, kovové strouhátko, pastelky, guma, 
pravítka trojúhelník 2 ks, nůžky VŠE PODEPSAT!

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

dokoupit výtvarné potřeby, které chybí (tempery, vodové barvy, paleta na 
barvy, kelímek, houbička, hadřík, podložky, oblečení na VV, barevné 
papíry, lepidlo v tyčince, Herkules, klovatina, plastelína, tuš, voskovky, 
křídové pastely).

Tělesná výchova sportovní oděv s obuví do tělocvičny i na ven, švihadlo vše v pytlíku.

Sešity

MA-sešit se čtverečky 5110, geometrie - nelinkovaný 420, ČJ - 4x sešit 
PREMIUM s pomocnými linkami č. 512 (SEVT), Prv- linkovaný 424 s 
okrajem

Další potřeby 

tyčinkové lepidlo 2 ks - ve VV boxu a pouzdře, Úkolníček (doporučuji zn. 
SEVT - je zde vše: rozvrh hodin, násobilka, abeceda). Obaly na sešity a 
učebnice.

Německý jazyk  2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi

Anglický jazyk  2x sešit 513, složka A4+10 euroobalů



3.B Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

2 pera, tužky číslo 2 a 3, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, pravítko, 
malé lepidlo do pouzdra

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Seznam pomůcek do PČ a VV  - 3. B, sada barevných nelepících papírů, 
sada barevných lepících papírů, lepidlo tuhé Kores, lepidlo Herkules, 
lepidlo Klovatina, tuš /černou a modrou/, lahvičku modrého inkoustu, 
štětce /plochý č. 12, kulatý č. 6, 8/, barvy temperové, vodové, paleta z 
umělé hmoty, sada plastových kelímků na vodu, voskovky, křídové 
pastely suché, pastelky, progresa, hadřík na otírání štětců, staré tričko 
nebo zástěru na převlečení. 
Vše bude v plastovém boxu, nebo v krabici.

Tělesná výchova
Sportovní obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, švihadlo - vše v 
pytlíku.

Sešity
ČJ, M a Prv koupí třídní učitelka, rychlovazač A4 (každý si koupí takovou 
barvu, jakou má rád) + 10 folií A4

Další potřeby 
Obaly na učebnice a sešity (bude 5 malých sešitů A5 a 3 sešity A4), 
úkolníček, přezůvky, kdo chce - podsedák na židli 

Německý jazyk  2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi

Anglický jazyk 2x malý linkovaný sešit, složka A4+10 euroobalů



4.A Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

Pravítka – 2 kusy trojúhelník s ryskou, 1 kus 30 cm dlouhé
Kružítko /použitelné na rýsování/
Pouzdro s tužkami č. 1, 2, 3 a pentelkou, gumou, ořezávátkem, nůžkami 
a pastelkami

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Sada barevných nelepících papírů, sada barevných lepících papírů, 
lepidlo tuhé Kores, lepidlo Herkules, lepidlo Klovatina, tuš /černou a 
modrou/, lahvičku modrého inkoustu, štětce /plochý č. 12, kulatý č. 6, 8/, 
barvy temperové, vodové, paleta z umělé hmoty, sada plastových 
kelímků na vodu, voskovky, křídové pastely suché, pastelky, progresa, 
hadřík na otírání štětců, staré tričko nebo zástěru na převlečení. 

Tělesná výchova
Sportovní obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, švihadlo - vše v 
pytlíku.

Sešity
Angličtina 2x malý linkovaný sešit (široké linky)a portfolio (složka s 5 
eurofoliemi), ostatní bude upřesněno na začátku školního roku.

Další potřeby 
Německý jazyk  2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi



4.B Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

Pravítka – 2 kusy trojúhelník s ryskou, 1 kus 30 cm dlouhé
Kružítko /použitelné na rýsování/
Pouzdro s tužkami č. 1, 2, 3 a pentelkou, gumou, ořezávátkem, nůžkami 
a pastelkami

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Sada barevných nelepících papírů, sada barevných lepících papírů, 
lepidlo tuhé Kores, lepidlo Herkules, lepidlo Klovatina, tuš /černou a 
modrou/, lahvičku modrého inkoustu, štětce /plochý č. 12, kulatý č. 6, 8/, 
barvy temperové, vodové, paleta z umělé hmoty, sada plastových 
kelímků na vodu, voskovky, křídové pastely suché, pastelky, progresa, 
hadřík na otírání štětců, staré tričko nebo zástěru na převlečení. 

Tělesná výchova
Sportovní obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, švihadlo - vše v 
pytlíku.

Sešity
Angličtina 2x malý linkovaný sešit (široké linky) a portfolio 
(složka s 5 eurofoliemi)

Další potřeby 
Německý jazyk  2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi



5.A Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

Pravítka – 2 kusy trojúhelník s ryskou, 1 kus 30 cm dlouhé
Kružítko /použitelné na rýsování/
Pouzdro s tužkami č. 1, 2, 3 a pentelkou, gumou, ořezávátkem, nůžkami 
a pastelkami

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Sada barevných nelepících papírů, sada barevných lepících papírů, 
lepidlo tuhé Kores, lepidlo Herkules, lepidlo Klovatina, tuš /černou a 
modrou/, lahvičku modrého inkoustu, štětce /plochý č. 12, kulatý č. 6, 8/, 
barvy temperové, vodové, paleta z umělé hmoty, sada plastových 
kelímků na vodu, voskovky, křídové pastely suché, pastelky, progresa, 
hadřík na otírání štětců, staré tričko nebo zástěru na převlečení. 

Tělesná výchova
Sportovní oděv a obuv se světlou podrážkou, švihadlo – vše v tašce nebo 
v pytlíku z látky.

Sešity

Informatika 544 (sešit A5 s linkami), Angličtina 2x malý 
linkovaný sešit a portfolio (složka s 5 eurofoliemi), němčina 2x 
linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi

Další potřeby 
Německý jazyk  2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi



5.B Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

Pravítka – 2 kusy trojúhelník s ryskou, 1 kus 30 cm dlouhé
Kružítko /použitelné na rýsování/, náhradní tuhy
Pouzdro s tužkami č. 1, 2, 3 a pentelkou, gumou, ořezávátkem, nůžkami a 
pastelkami

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  sada barevných papírů, lepidlo tuhé - tyčinka, herkules, tuš, 

štětce (plochý č.12, kulatý č.6,8), barvy temperové, vodové,

paleta v sáčku (menší), voskovky, křídové pastely suché,

hadr, kelímek, staré tričko nebo zástěru.

Tělesná výchova
Sportovní oděv a obuv se světlou podrážkou, švihadlo – vše v tašce nebo v pytlíku 
z látky.

Sešity Informatika 544 (sešit A5 s linkami)

ČJ- 1x 524 (diktáty), 2x 544 (ČJ 1,2), 1x 424 (Čtení+Sloh)

Vlastivěda - 445, Přírodověda - 445

Matematika – 1 kus nelinkovaný A4 – silnější na Geometrii
2 kusy linkovaný – č. 524 řádkování 8 mm

Angličtina - 1x 524, 1x slovníček (může být sešit 524), složka A4+10euroobalů

Další potřeby obaly na sešity a učeb., přezůvky, pouzdro,nůžky, pastelky
Německý jazyk  2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi



5.C Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

- Obaly na sešity a učebnice
2 inkoustová pera 
Pravítka – 2 kusy trojúhelník s ryskou, 1 kus 30 cm dlouhé
Kružítko /použitelné na rýsování/
Pouzdro s tužkami č. 1, 2, 3 a pentelkou, gumou, ořezávátkem, nůžkami a pastelkami, 
fixy /zelený, žlutý, modrý, červený/

Sešity

Informatika 544 (sešit A5 s linkami)
Český jazyk - 6 kusů - linkovaný A5 – č. 523 řádkování 12mm 
Matematika – 1 kus nelinkovaný A4 – silnější na Geometrii
4 kusy linkovaný – č. 524 řádkování 8 mm
Vlastivěda – 1 kus č. 523
Přírodověda – 1 kus č. 523 
Úkolníček a Sdělovníček - 2 kusy malé silné deníčky 
Angličtina - 1x 523, 1x slovníček (A5), složka A4+10 euroobalů

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

sada barevných nelepících papírů, sada barevných lepících papírů, lepidlo tuhé 
Kores, lepidlo Herkules, lepidlo Klovatina, tuš /černou a modrou/, lahvičku 
modrého inkoustu, štětce /plochý č. 12, kulatý č. 6, 8/, barvy temperové, vodové, 
paleta z umělé hmoty, sada plastových kelímků na vodu, voskovky, křídové 
pastely suché, pastelky, progresa, hadřík na otírání štětců, staré tričko nebo 
zástěru na převlečení. 
Vše bude v plastovém, zeleném boxu /děti si box přinesou ze školy 30. 6. domů/

Tělesná výchova
 sportovní oděv a obuv se světlou podrážkou, švihadlo – vše v tašce nebo v pytlíku z 
látky.

Další potřeby 

Obaly na sešity a učebnice
20 euroobalů na archivaci prací a složku, do které si budou děti listy zakládat
Přezůvky do třídy

Německý jazyk  2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 5 eurofóliemi


