
2.A Vondrušková

Psací a rýsovací 
potřeby

2 pera, 2 tužky č.2(HB), 1 tužka č.3,  guma, ořezávátko, 
pravítko, vyčištěná stírací tabulka + min 2 fixy a hadřík 
(stačí z loňska), kvalitní pastelky 

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

doplnění - nůžky, tyčinkové lepidlo, anilinové barvy, 
štětce tenký a silný - plochý i kulatý, hadřík, voskovky, 
suché pastely, staré tričko/košile na převlečení, kelímek 
na vodu, lepidlo Herkules (malé)

Tělesná výchova

cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště - tenisky se 
světlou podrážkou (lepší než cvičky), trenýrky, tričko, 
tepláky, mikina, ponožky, švihadlo

Sešity pořídíme z třídního fondu

Další potřeby 

Německý jazyk
2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), učebnice a prac. 
sešit zůstává z 1. ročníku, složka na pracovní listy a 10 

Anglický jazyk malý sešit A5 (širší linky), složka + 10 eurofolií



2.B Červená Prosím, vše dětem podepište. Děkuji.

Psací a rýsovací 
potřeby

Prosím o dovybavení pouzdra: 2 tužky č.2, 1 tužka č.3, pero, 
pastelky, ořezávátko, guma, pravítko 20 cm nebo malý 
trojúhelník. Do krabičky doplnit: 2-3 fixy na mazací tabulku, 
hadřík, lepidlo a nůžky. Sešit nebo blok dle vlastního výběru 
na čtenářský deník. 

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Prosím o doplnění výtvarných potřeb z první třídy: především 
tempery, barevné papíry, ploché štětce.  Zbytek myslím není 
potřeba měnit či doplňovat. Nechám na Vašem zvážení. V 
krabici by mělo být: tempery, vodovky, anilinky, 3 štětce 
různé velikosti, paleta, kelímek na vodu, igelit na lavici, 
zástěra či staré tričko + sada barevných papírů.

Tělesná výchova

sportovní oblečení, obuv se světlou podrážkou, švihadlo - 
vše v plátěném pytlíku nebo tašce

Sešity
potřebné sešity do výuky nakoupí TU z třídního fondu na 
začátku školního roku

Další potřeby krabice kapesníků

Německý jazyk
Jamborová - malý sešit A5/ 512 širší linky, složka na 
pracovní listy a 10 folií

Anglický jazyk



2.C Jeroušková VŠE  PODEPSANÉ, prosím :-)

Psací a rýsovací 
potřeby

Prosím o dovybavení pouzdra: 2 tužky č.2, 1 tužka č.3, pero, 
kvalitní pastelky, ořezávátko, guma, pravítko 20 cm nebo 
malý trojúhelník. Dále 2-3 fixy na mazací tabulku, hadřík, 
nůžky.

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Většina pomůcek bude opět nakoupena hromadně pro třídu 
a hrazena z třídního fondu. Prosím zkontrolujte loňské 
pomůcky a v případě potřeby kupte následující: barevné 
papíry (20 listů), tyčinkové lepidlo, štětce 2x plochý (menší a 
větší, přibližně č. 12 a 14) a 2x kulatý (menší a větší - 
přibližně č.6 a 4), vodovky, anilinky, hadřík na utírání štětců, 
staré tričko/zástěrka na převlečení do VV a PČ, igelit/ubrus 
na ochranu lavice, kelímek na vodu, vše do boxíku z 1. třídy

Tělesná výchova
sportovní oblečení, ponožky, obuv se světlou podrážkou, 
švihadlo - vše v plátěném pytlíku nebo tašce

Sešity
sešity do výuky nakoupí TU z třídního fondu na začátku 
školního roku

Další potřeby krabice kapesníků, dle možností - papíry na kopírování

Německý jazyk

Anglický jazyk malý sešit A5 (širší linky), složka + 10 eurofolií



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

Psací a rýsovací 
potřeby

2 inkoustová pera, 2 tužky č. 3 nebo pentilky, tužka č. 1, tužka č. 
2, strouhátko, pastelky, fixy, guma, 1 dlouhé pravítko, 1 pravítko 
trojúhelník s ryskou, nůžky, kružítko s náhradními tuhami, 2 fixy 
na stírací tabulku (pokud možno vše podepsané)

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

dokoupit výtvarné potřeby, které chybí (tempery, vodové barvy, 
paleta na barvy, kelímek, houbička, hadřík, igelit nebo ubrus na 
lavici, oblečení na VV, barevné papíry, lepidlo v tyčince, 
Herkules, klovatina, plastelína, tuš, voskovky, křídové pastely, 
štětce, špejle)

Tělesná výchova

sportovní oděv s obuví do tělocvičny i na ven, švihadlo- vše v 
pytlíku, plavání - plavky, podepsanou plavací čepici, ručník a 
mýdlo, hřeben, plavecké brýle, možno i cukle při pohybu ze šaten 
k bazénu

Sešity
ČJ - 2x sešit 523, 1x sešit 510, M - 1x 424, 1x 420 na geometrii, 
Prv- linkovaný 424 s okrajem

Další potřeby úkolníček, obaly na sešity a učebnice, mazací tabulka

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

Anglický jazyk 
Prokopová Št.:1x malý sešit 513, složka A4+10 euroobalů, malý 
sešit slovníček, Černohlávková: 2x malý sešit (513 nebo 524)



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

Psací a rýsovací 
potřeby

2 pera, tužky číslo 1 a 3, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, 
pravítko - trojúhelník s ryskou, malé lepidlo do pouzdra, 2x fix na 
mazací tabulku, hadřík

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

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

Tělesná výchova

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. Plavání: plavky, 
kluci klasické - ne bermudy, podepsanou gumovou čepici, ručník 
a mýdlo, hřeben, je možné používat plavecké brýle a pantofle pro 
chůzi k bazénu. 

Sešity
ČJ -5x513 a 1x424 na čtenářský deník, M - 1x444 a 1x440 na 
geometrii, PRV - 2x445, deníček na úkoly.

Další potřeby 

Obaly na učebnice a sešity, přezůvky, mazací tabulka, 1x balení 
kapesníků, 1x balení papírů na kopírování, složka s 20 
eurofóliemi

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

Anglický jazyk
2x malý linkovaný sešit, složka A4+10 euroobalů, Černohlávková: 
2x malý sešit (513 nebo 524)



3.C Grebíková VŠE  PODEPSANÉ, prosím :-)

Psací a rýsovací 
potřeby

2 inkoustová  pera, 1 tužka č. 1, 1 tužka č. 2, 1 tužka č. 3,  guma, 
ořezávátko, pravítko dlouhé, pravítko trojúhelník, kružítko, 2 fixy 
na stírací tabulku, pastelky v pouzdře nebo progresa (12 ks), 
stříhající nůžky

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

OBNOVIT stávající - tzn. barevné papíry (20 listů), tyčinkové 
lepidlo, štětce z loňska, modelína, voskovky (min. 6 barev); 
temperové barvy (Koh-i-noor), prašné křídy, houbička, hadřík na 
štětce, staré tričko/košile na převlečení do VV a PČ, tuš, 
igelit/ubrus na ochranu lavice, kelímek na vodu, lepidlo Herkules 
(malé), špejle, vše do boxíku z 2. třídy

Tělesná výchova

sportovní oděv a obuv se světlou podrážkou do tělocvičny, tenisky 
na ven, švihadlo, vše v plátěném pytlíku nebo tašce; plavání: 
plavky, podepsanou gumovou čepici, ručník a mýdlo, hřeben, je 
možné používat plavecké brýle a pantofle pro chůzi k bazénu

Sešity sešity do výuky nakoupí TU z třídního fondu 

Další potřeby obaly na sešity a učebnice, nová mazací tabulka 

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

Anglický jazyk
Prokopová Št.: 1x malý sešit A5 širší linky, 1x slovníček, 1x složka 
a 10 euroobalů, Černohlávková: 2x malý sešit (513 nebo 524)



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

Psací potřeby
Pouzdro s tužkami č. 1, 2, 3 a pentelkou, gumou, ořezávátkem, 
nůžkami a pastelkami. VŠE PODEPSAT, PROSÍM!

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Sada barevných papírů, lepidlo Herkules v tubě, lepidlo 
Herkules tekuté, lepidlo Klovatina, tuš /černou a modrou/, 
lahvičku modrého inkoustu, štětce /plochý č. 12, kulatý č. 6, 8/, 
1 mini štětec, barvy temperové, anilinky, paleta z umělé hmoty, 
sada plastových kelímků na vodu, voskovky, křídové pastely 
suché, pastely olejové, pastelky, progresa, hadřík na otírání 
štětců, staré tričko nebo zástěru na převlečení. Věci do VV 
podepsat, obzvlášť lepidla, jednotlivé tempery apod.
Igelit na pokrytí lavice. Vše bude v bedýnce ze 3. třídy. Černý 
tenký fix. 

Tělesná výchova
Sportovní obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení, 
švihadlo - vše v pytlíku. Školní TV zůstává ve škole.

Sešity

Balení A4 papírů do portfolia- PRV, VL, čeština, čtení, tvoření, 
kopírování.... "Potvůrkový" sešit do ČJ  (může být formátu 
malého slovníčku). ČJ- 3x 523 (ČJ 1, Diktáty, DÚ). Úkolníček.  

Další potřeby 
Obaly na sešity a učebnice. Přezůvky . Portfolio - složka A4 s 
20 eurofoliemi + Mazací tabulka a fix. 

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

Anglický jazyk
2x malý linkovaný sešit (široké linky) a portfolio (složka s cca 10 
eurofoliemi). Slovníček. 

Matematika 
Y.Kořístková

Velký linkovaný sešit 444, velký nelinkovaný sešit 440 - oba 
obalené, malé tyčinkové lepidlo, složka s deseti eurofóliemi. 
Potřeby na rýsování: pravítko 30 cm dlouhé, trojúhelník s 
ryskou. Kružítko /použitelné na rýsování/ + náhradní tuhy. 
Rýsovací potřeby ve složce na zapínání (na druk). Tužka č.3 - 
2 ks nebo pentelka + náhradní tuhy,  



4.B Doležalová 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

Český jazyk: 
4x 523 /ČJ 1, ČJ 2, Diktáty, Sloh a Literární výchova/
Matematika:
1x 523
3x 420 A4 bez linek /GEO, VL, PŘ/
Zápisníček na úkoly 

Další potřeby 

Šanon do třídy na pracovní listy a barevné obaly /modrý, zelený/ 
mazací tabulka, hadřík, fix na tabulku

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



4.C Oherová Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Psací a rýsovací 
potřeby

Pouzdro s tužkami, pery a pastelkami, nůžkami, lepidlem, 
gumou…Fix na psaní na mazací tabulku, hadřík. Kružítko, trojúhelník 
s ryskou, pravítko 30 cm. Sešity: 5x523, 3x420, úkolníček

Výtvarná výchova 
a pracovní činnosti  

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

Tělesná výchova

Sportovní oděv a obuv se světlou podrážkou, švihadlo, vše v 
plátěném pytlíku nebo tašce. Sportovní oděv a vhodnou obuv na 
cvičení venku (tenisky - pevné). 

Sešity

Angličtina 1x malý linkovaný sešit (široké linky) a portfolio (složka s 5 
eurofoliemi), sešity do matematiky 513, 510, do  českého jazyka  
4x513 1 sešit nebo blok, který bude sloužit jako čtenářský deník.

Další potřeby 
Obaly na sešity a učebnice, obyčejné, průhledné stačí, mazací 
tabulku., bílý šanon do třídy. . 

Německý jazyk
2 linkované sešity A5 č. 513, složka na pracovní listy a 10 folií

Hudební výchova

Anglický jazyk
Prokopová Štachová: 1x malý sešit A5 širší linky, 1x slovníček, 1x 
složka a 10 euroobalů



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

Psací a rýsovací potřeby

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

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Herkules, lepidlo Klovatina, tuš /černou a modrou/, lahvičku 
modrého inkoustu, štětce /plochý č. 12, kulatý č. 6, 8/, 1 
miniaturní štětec, anilinky, temperové barvy, paleta, kelímek 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

ČJ  1x 544, M - 1x 524, Př 1x 424, Vl 2x 424
Informatika 524 (sešit A5 s linkami)
AJ a NJ po domluvě s vyučujícím (informace v září po rozdělení 
do skupin)

Další potřeby 

Obaly na sešity a učebnice
Přezůvky
Portfolio - složka A4 s 20 eurofoliemi + Mazací tabulka a fix

Německý jazyk
 2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 10 
eurofóliemi

Anglický jazyk

Prokopová Št.: 1x linkovaný sešit A4, složka s 10 
eurofóliemi, 1x malý sešit slovíčka, Černohlávková: 2x 
524, složka s eurofoliemi



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

Psací a rýsovací 
potřeby

Pravítka – 1x trojúhelník s ryskou, 1x 30 cm dlouhé 
Kružítko /použitelné na rýsování/, náhradní tuhy 
Pouzdro tužkami 1,2,3/pentelka, perem, gumou, ořezávátkem, 
nůžkami, lepidlem a pastelkami.

Výtvarná výchova a 
pracovní činnosti  

Sada barevných papírů (ne lepicí), lepidlo tuhé, tekuté lepidlo 
Herkules, klovatina, černá tuš, štětce (plochý č.12, kulatý č. 6, 8), 
progresa, vodové barvy, temperové barvy, paleta, voskovky, křídové 
pastely suché, hadřík na utření štětců, kelímek na vodu, staré tričko 
nebo zástěru na převlečení, igelit/ubrus na ochranu lavice. Vše 
podepsané v krabici.

Tělesná výchova

Sportovní obuv se světlou podrážkou, sportovní oblečení (tepláky, 
kraťasy, tričko), švihadlo na míru dítěte - vše v pytlíku. Školní TV 
zůstává ve škole.

Sešity  a pomůcky

minulého roku.
Sešity: Čj (2x 524, 1x 544) M (1x 545, 1x 420), Vl a Přv - pokračujeme 
v portfoliích (rychlovazače), univerzální sešit (445), Inf (1 x 544). 
Mazací tabulka, 2x fix, hadřík.

Anglický jazyk Po dohodě s vyučujícími v září.

Německý jazyk 2x linkovaný sešit (A5, 544 nebo 564), složka s 10 eurofóliemi

Další potřeby Obaly na sešity a učebnice.


