
 

1. třída 

Aktovka, vybavený penál, přezůvky v sáčku, ručník, látkový svačinový ubrousek, desky na písmena, desky 
na číslice, náčrtník A4, náčrtník A5, folie na doplňování tužkou A4 i A5, obaly na sešity a na učebnice, desky 
na sešity A4, fixy na tabulku (modrá, černá popř. sada), 1 tužka pro správný úchop 

Sešity – 1 x 440, 1 x 510, 10 x 512, 5 x 511 

Na TV – cvičební úbor (tričko, šortky, cvičky nebo tenisky se světlou podrážkou, tepláková souprava, 
sportovní boty na hřiště), sáček na cvičební úbor 

Na VV, PČ – podložka na lavici (igelit 50 x 65 cm), 2 malé hadříky, kelímek na vodu s bezpečnostním 
uzávěrem, pastelky 12 barev, 2 ploché štětce různých rozměrů nebo sada, tekuté lepidlo, nůžky s kulatou 
špičkou, podložka na modelování A3 

Vše podepsané! 

2. třída 

Na VV a PČ - igelitový ubrus na lavici, vodové barvy, kelímek na vodu, štětce, hadřík na otírání štětce, 
temperové barvy, paleta, nůžky, tuhé lepidlo v tyčince, malé tekuté lepidlo Herkules, voskovky, pastelky, fixy, 
složka barevných papírů 
Na TV – do tělocvičny- kraťasy a tričko, obutí s bílou podrážkou, na hřiště- tepláky, mikina, sportovní boty, vše 
v látkovém sáčku 
Ostatní-fólie malá + velká, pravítko s ryskou, na rýsování tužka č. 3, na psaní tužka č.1 a 2, malý notýsek na 
zapisování úkolů a vzkazů, přezůvky a látkový sáček na uložení přezůvek v šatně, ručník, látkový ubrousek na 
svačení 

Vše podepsané! 

3. třída 

2 pera, guma, ořezávátko, tužky č. 1, 2 (2 - 3 ks) a č. 3, dále fólie A4, A5, desky na sešity, notýsek na úkoly, 
slovníček na AJ – velikost A5, pravítko s ryskou, kružítko (nejlépe kovové, neohýbací nožičky), 10 ks obalů na 
sešity A5, obaly na pracovní sešity a učebnice, pastelky, voskovky, vodové barvy nebo tempery a paleta 
(nejlépe značky Koh-i-noor – jsou syté barvy), štětce – ploché i kulaté, igelitová podložka /65x65 cm/, lepidlo 
Herkules a lepidlo v tubě, nůžky se zaoblenými špicemi, barevné papíry, kelímek s bezpečnostním uzávěrem, 
sáček do šatny a přezůvky, ručník, cvičební úbor a obuv do tělocvičny a na ven, sáček na cvičební úbor 

4. třída 

7x sešit 523, folie na doplňování A5, anglický slovníček ze 3. třídy, 2x sešit 440, 3x sešit 520, pravítko s 
ryskou, kružítko, guma, tužka č.3, notový sešit, pastelky, vodové barvy, fixy, tempery, voskovky, podložka na 
lavici – ubrus, kelímek na vodu, štětce, barevné papíry, lepidlo, hadřík, paleta, nůžky, příležitostně pracovní 
oblečení a obuv na pozemky, cvičební úbor a sportovní boty do tělocvičny a na ven 

5. třída 

1x sešit 564, 2x sešit 544, 3x sešit 524, 3x sešit 440, 2x sešit 520, slovníček, pravítko s ryskou, kružítko, 
tužka, notový sešit, kapsář na VV, vodové barvy, tempery, štětce, paleta, kelímek, ubrus, lepidlo, nůžky, 
pastelky, fixy, barevné papíry, cvičební úbor, sportovní boty do tělocvičny a na ven 


