
Seznam pomůcek 1. ROČNÍK

 aktovka – vybavený penál (trojhranné pastelky, 2 ks trojhranná tužka)

  zásobník na číslice z PVC

 6 ks obal (velikost A4), 6 ks obal (velikost A5) - průhledné

 Vv (vše v kufříku, pomůcky podepsat) 

- nůžky s kulatou špičkou

- kelímek na vodu

- tempery

- suché křídy ( ne na tabuli)

- tuš

- igelitový ubrus na pokrytí lavice ( délka 65cm, šířka 50 cm, nekupovat již 

ustřižený v papírnictví!)

- hadřík

- staré triko nebo zástěru

- podložka na modelování (velikost A4)

 Tv (v látkovém sáčku, vše podepsat)

-    cvičební úbor (tepláky, mikina, tričko)

-    boty se světlou podrážkou do haly

-    pevná sportovní obuv na cvičení venku

-    švihadlo

 Ostatní

- papírové utěrky

- papírové kapesníky (2 krabičky nebo 2 balení)

- látkový sáček + přezůvky



Seznam pomůcek 2. ročník 

• penál:   2 pera na psaní, tužky č. 2 a 3 po 2 ks, pastelky, nůžky, ořezávátko,
guma, malé pravítko

• obaly:   podle dodaných učebnic a sešitů

• pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou

• pomůcky na Vv a Pč:   modelína, voskovky, progressa, vodové barvy, 
kulaté štětce      č. 6, 8, plochý štětec č. 12, kelímek na vodu, ubrus na 
pokrytí lavice, hadřík, staré triko (zástěra). 

Vše by mělo být podepsané a vložené do kufříku. Můžete použít i 
zachovalé pomůcky z 1. ročníku (pouze je očistit).

• potřeby na Tv:   v 1. pololetí probíhá výuka plavání - plavky (pro kluky 
klasické       bez delších nohaviček), ručník, mýdlo, koupací čepice.

• další pomůcky:   podepsané bačkory v látkovém sáčku,  1 krabice 
kapesníků (popř. balení po 10 ks), kuchyňské utěrky

Sešity, čtvrtky, barevné papíry, lepidlo a suché pastely zakoupí tř. učitelka. 

Na začátku školního roku budeme vybírat „Potvrzení o zdravotní způsobilosti“ -
potřeba doložit pro účely plaveckého výcviku. 



Seznam pomůcek pro 3. ročník 

 obaly – vhodné obaly na sešity a učebnice, průsvitný obal na žákovskou 
knížku

 linkovanou podložku do sešitu A4 (lenocha)
 VV-vše v kufříku(podepsaném)lze použít zachovalé pomůcky ze 

2.ročníku, všechny pomůcky podepsat
 zástěru nebo staré triko, igelitový ubrus na pokrytí lavice
 hadřík, kelímek na vodu,
 vodové barvy, tempery, paleta, štětce které máte z loňska,
  voskovky, Progresa, křídy – suchý pastel ( Ne křídy na tabuli)
 modelína, podložka na modelování( podepsané)
 nůžky, lepidlo + malý Herkules (30g)
 TV – vše podepsané, v látkovém sáčku (prosíme ne igelitovou tašku)
  cvičební úbor (tepláky, mikina, tričko), boty se světlou podrážkou do 

haly, pevná sportovní obuv na cvičení venku, švihadlo
 Ostatní ….
  1x trojúhelník s vyznačenou ryskou, pravítko 30 cm, kvalitní kružítko
 (vše podepsané)
 průsvitná popisovací fólie A5
 Vybavený penál – pero (raději 2x) obyčejné tužky č. 2, 3, pastelky, 

ořezávátko, guma, malé pravítko cca 10 cm na podtrhávání, malé lepidlo 
– tyčinka, ostré nůžky cca 10 cm, Centropen 0,3 mm – základní 
barvy),zvýrazňovač - 1 ks

  bačkory (v látkovém sáčku, podepsané)
 papírové utěrky, papírové kapesníky (2x krabička nebo 2 balení po 10 ks)



Seznam pomůcek 4. a 5. ročník 

• Vybavený penál (pero – může být gumovací, obyč. tužky č. 1, č. 2, č. 3 
nebo mikrotužka, 4x tenký centropen 0,3 mm- základní barvy, 2x silnější 
zvýrazňovač, pastelky základních barev,  ořezávátko, bílá guma, malé 
pravítko na podtrhávání, malé lepidlo, ostré nůžky 15cm, 17cm, černý 
tenký centropen pro VV)

• Úkolníček

• 2x trojúhelník s ryskou (optimálně barevné se zvýrazněnou černou 
ryskou)

• Kružítko – zkontrolovat jeho stav, opravit nebo koupit funkční, nejlépe 
kovové

• Pravítka a kružítko, vhodné pro potřeby žáků, bude ukázáno na 1. třídní 
schůzce v září. 

• Potřeby na VV (vodové barvy, temperové barvy – základní řada, 
voskové pastely, suché pastely (ne křídy), kelímek na vodu, hadřík, 
paleta, igelitový ubrus, (stará košile nebo větší tričko), modelína, štetce 
ploché č.4, 8,12 a kulaté č. 4, 6, 8. Pokud máte zachovalé vybavení z 
loňského školního roku – není nutné kupovat nové!!! 

• TV – oblečení prosíme do látkového sáčku větší velikosti (tričko, tepláky,
mikina, kraťasy, sálová obuv- ne cvičky, náhradní ponožky)

• Sáček na přezůvky – pouze látkový – NE IGELITOVOU TAŠKU

Další informace: 

• Pracovní sešity obdrží děti v září

• Sešity -  obdrží děti první týden v září dle jednotlivých předmětů – budou 
uhrazeny z třídního fondu viz níže

• Třídní fond –  na počátku školního roku bychom  dětem obstarali  
všechny sešity, barevné papíry, čtvrtky A4 A3, pomůcky, které budeme 
potřebovat během školního roku. Vyúčtování bude provedeno dle 
aktuálních cen a dle zůstatků financí z loňského roku.

Děkujeme předem za Vaši ochotu. Pro další informace sledujte 
www.zsunhost.cz .Přejeme Vám a Vašim dětem krásné prázdniny plné 
zážitků. 

http://www.zsunhost.cz/

