
Seznam pomůcek 2. ročník  

2.A 

- 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 

- pomůcky na Vv a Pč: lepidlo, modelína, voskovky, progressa, vodové barvy, 

kulaté štětce č. 6, 8, plochý štětec č. 12, kelímek na vodu, ubrus na pokrytí lavice, 

hadřík, podložka na modelování, 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:  

1. pololetí - probíhá výuka plavání - plavky (pro kluky klasické bez delších 

nohaviček), ručník, mýdlo, koupací čepice 

2. pololetí - v látkovém sáčku (prosíme ne igelitovou tašku) cvičební úbor (tepláky, 

mikina, tričko), boty se světlou podrážkou do haly, švihadlo (vše podepsané) 

- další pomůcky: trojúhelník s ryskou, 2 ks sešit č. 512, 2ks sešit č. 513, 1 ks sešit č. 

420 + podložka, úkolníček A5, 30 ks čtvrtek A4, 10 ks čtvrtek A3, složku barevných 

papírů, podepsané bačkory v látkovém sáčku, 2 krabice kapesníků, skládané 2 balíky 

papírových ručníků 

V 1. týdnu školního roku 2022 – 2023 budeme vybírat „Potvrzení o zdravotní 

způsobilosti“ - potřeba doložit pro účely plaveckého výcviku. Podrobné informace     

k plavání budou zaslány emailem.  
 

 

2.B, 2.C  

- 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 

- 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, 

podložka na modelování, 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:  

1. pololetí - probíhá výuka plavání - plavky (pro kluky klasické bez delších 

nohaviček), ručník, mýdlo, koupací čepice 

2. pololetí - v látkovém sáčku (prosíme ne igelitovou tašku) cvičební úbor  (tepláky, 

mikina, tričko), boty se světlou podrážkou do haly, švihadlo (vše podepsané) 

- další pomůcky: trojúhelník s ryskou, podepsané bačkory v látkovém sáčku,             

2 krabice kapesníků, skládané 2 balíky papírových ručníků 

Sešity, čtvrtky, barevné papíry, lepidlo – již zakoupeno.  

V 1. týdnu školního roku 2022 – 2023 budeme vybírat „Potvrzení o zdravotní 

způsobilosti“ - potřeba doložit pro účely plaveckého výcviku. Podrobné informace     

k plavání budou zaslány emailem.  

 


