
Seznam pomůcek pro jednotlivé ročníky: 
Vážení rodiče, milí žáci. 

Zde najdete seznamy pomůcek pro příští školní rok, sestavené podle požadavků vyučujících. 

Pracovní sešity a sešity pro psaní do jednotlivých předmětů byly objednány hromadně školou na 

základě odevzdaných návratek a následného zaplacení celé částky. Žáci vše obdrží na začátku 

školního roku.  

Pokud rodiče částku za žáka na účet školy nezaplatili, sešity pro dítě jsme neobjednávali. Bude 

potřeba, aby je rodiče na začátku školního roku zajistili vlastními silami. 

Tělesná výchova  (pro všechny ročníky) 
Tričko, kraťasy, legíny, cvičky nebo boty se světlou podrážkou  

 

Výtvarná výchova - druhý stupeň: 
- pastelky, fixy, permanentní černý fix, tužka č. 1, voskovky, tuš  
- podložky – igelit, pracovní triko – zástěra  
- vodové/anilinové barvy, tempery, kalíšky, paleta na barvy, hadřík  

- štětce – kulaté a ploché (různých velikostí)  

- dvě sady barevných papírů (jedna na stříhání, druhá jako podklad)  
- nůžky, tekuté lepidlo (nejlépe Herkules), tyčinkové lepidlo, plastelína, pár špejlí  
- vlastní omalovánky nebo skicák (pokud je žák rychlejší, může si vykreslovat, kreslit…)  
Děkujeme za papíry poskytnuté ve školním roce 2021/2022.   
 

Můžete škole přispět darováním tvrdých papírů A4 nebo A3 do výuky výtvarné výchovy. Děkujeme. 

 

 

Ze seznamu tříd níže si vyberte třídu, kliknutím přejdete na pomůcky pro daný ročník. 
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1. třídy 
Dostanou balíčky pro prvňáčky. 

 

ZPĚT 



2. třídy 
 

Výbava kufříku do výtvarné výchovy:  
  
1. Temperové barvy, vodové barvy, voskovky, fixy, pastelky – vše po 12 kusech  
2. Plastelína  
3. Kelímek na vodu  
4.  Štětce kulaté č. 10, 8, 6  
5.  Plochý štětec  
6.  Paletka  
7.  Hadřík  
8.  Houbička  
9.  Tuš + stojánek z krabičky od kulatých sýrů  
10. Igelitový ubrus  
11. Zástěra nebo staré tričko  
12. Lepidlo 2x  
13. Nůžky (v pouzdře nebo v kufříku)  
14. Černý střední fix  
 

Pracovní sešity: 

Český jazyk 2, 1. a 2. díl, Nová škola /pracovní sešit/ 

Písanka 2, 1.a 2. díl, Nová škola 

Matematika 5, Alter 

Matematika 6, Alter 

Matematika 7, Alter 

Já a můj svět 2, Nová škola 

 

Sešity 

Český jazyk  10x 512 

Matematika 4 x 513, 1x 440 

Prvouka 1 x 424 

Výtvarná 

výchova 

1 složka 

barevných papírů 

 

 

ZPĚT 

 



3. třídy 
VYV- temperové barvy, vodové barvy, voskovky, plastelínu, zástěru, štětce- 4ks různých velikostí, 
tuš,  
permanentní fix (černý), paletu, kelímek na vodu, ubrus, houbička, lepidlo v tyčince (Herkules)  
  
Pravítko- trojúhelník, dlouhé 30 cm, malé do pouzdra  
  
POUZDRO- 2 tužky č.2- nejlépe trojhranné), tužka na rýsování, guma, ořezávátko, nůžky s kulatou 
špičkou, sada pastelek, kružítko  
  
TEV- cvičební úbor (tričko, kraťasy, teplákovou soupravu, cvičky- tenisky s bílou podrážkou- vše do 
látkového pytlíku)  
  
Dále- látkový ubrousek na svačinu, přezůvky  

 

Pracovní sešity: 

Český jazyk 3, 1. a 2. díl, Nová škola /pracovní sešit/ 

Písanka 3, 1.a 2. díl, Nová škola 

Já a můj svět 3, Nová škola 

ANJ - Fun Park 1 - žákovský balíček 

 

Sešity 

Český jazyk  8 x 513 

Matematika 6x 513  

Prvouka 1x 440 

ANJ 1 x 512 

Hudební výchova 1 x notový sešit 

Výtvarná 

výchova 

1 x složka 

barevných papírů 

 

 

ZPĚT 

 



4. třídy 
Pomůcky do výtvarné výchovy:  
  
igelit na lavici, sklenička s víčkem nebo kelímek s víčkem na vodu, hadřík (nebo houbička) na 
otírání štětce  
vodové barvy, temperové barvy, paletka na tempery, kulaté štětce (různé velikosti), ploché 
štětce (různé velikosti)  
tuš, voskovky, nůžky, lepidlo (lepicí tyčinka), 2 černé fixy (stačí běžné dětské fixy, které 
kupujete barevné, černé se dají se koupit samostatně)  
zástěrka nebo staré triko  
  
Pracovní sešity: 

Český jazyk 4, 1. a 2. díl, Nová škola /pracovní sešit/ 

Vyjmenovaná slova od B po Z, Nová škola (37 Kč) 

 

Pravopis podstatných jmen hrou, Nová škola (49 Kč) 

Pracovní sešit k učebnici matematika 4, 1. a 2. díl, Alter 

ANJ - Fun Park  2 - žákovský balíček 

Hravá vlastivěda Naše vlast,Nejstarší české dějiny, PS, 1. a 2. díl 4.ročník, 

Taktik 

 

Sešity 

Český jazyk  4 x 523 

Matematika 

2 x 524, 1 x 420, 1 

x 5110 

Přírodověda  1 x 440 

ANJ 1 x 523 

Hudební výchova 1 x 523 

Vlastivěda 1 x 440 

Výtvarná 

výchova  

IKT 1 x 523 

 

 

ZPĚT 

 



5. třídy 
 

Seznam pomůcek do VYV a ČSP:  

- pastelky, fixy, permanentní černý fix, tužka č. 1, voskovky, tuš   

- podložky – igelit, pracovní triko – zástěra   

- vodové/anilinové barvy, tempery, kalíšky, paleta na barvy, hadřík, houbička  

- štětce – kulaté a ploché (různých velikostí)   

- barevné papíry, izolepa  

- nůžky, tekuté lepidlo (nejlépe Herkules), tyčinkové lepidlo, plastelína, pár špejlí   

  

Chtěli bychom Vás požádat o přispění tvrdých papírů A4 nebo A3 do výuky.   
 

Pracovní sešity: 

PS Český jazyk 5; 1., 2. díl; Nová škola (duhová řada) 

PS k učebnici Matematika 5; 1., 2., díl; Alter 

Project 1 - 4.edice 

Hravá vlastivěda ČR a Evropa, Novodobé čes. dějiny, PS, 1. a 2. díl, 5. ročník, 

TAKTIK 

 

Sešity 

Český jazyk  5x 523 

Matematika 1x420, 2x524,  

Přírodověda  1x440 

ANJ 1 x 523 

Hudební výchova 

notový sešit A5, 

Mgr. Langrová - 

1x444 + notový 

 

 

 

ZPĚT 

 



6. třídy 
 

TEV  

- tričko, kraťasy, legíny, cvičky nebo boty se světlou podrážkou  
 

Pracovní sešity: 

RUJ 

PS Hravá čeština a Hravá literatura 

(2 prac. sešity) 

 PS Kočí (3 díly) 

 PS Project 2 - 4.edice 

 PS Novyje klassnyje druzja 

 PS Fraus Dějepis 6 

 

NEJ 

PS Hravá čeština a Hravá literatura             

(2 prac. sešity) 

 PS Kočí (3 díly) 

 PS Project 2 - 4.edice 

 PS Klett maximal interaktiv 1 

 PS Fraus Dějepis 6 

Sešity 

Český jazyk  2x544, 2x524  

Matematika 1x440, 1x 520  

Anglický jazyk 1x544  

Německý jazyk 1x 444  

Ruský jazyk 1x 444  

Fyzika 1x440  

Přírodopis 1x 440  

Zeměpis 1x440  

Dějepis 1x524  

Výchova k občanství 1x524  

Výchova ke zdraví 1x524  

Hudební výchova 1x notový pokračuje se v sešitu z 5. ročníku (č. 444) 

 

 

 

ZPĚT 

 



7. třídy 
 

Pracovní sešity: 
Stejné pro RUJ i NEJ 

PS Hravá čeština a Hravá literatura (2 PS) 

PS Kočí (3 díly) 

Project 3 - 4.edice 

PS Fraus, Dějepis  

 

Sešity 

Český jazyk  2x544, 2x524  

Matematika 1x440, 1x 520 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Anglický jazyk 1x544  

Německý jazyk  pokračuje se v sešitu z minulého roku 

Ruský jazyk   

Fyzika 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Přírodopis 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Zeměpis 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Dějepis 1x524  

Výchova k občanství 1x524  

Hudební výchova  pokračuje se v sešitech z minulého roku 

Výtvarná výchova   

Člověk a svět práce   

IKT -  

Povinně volitelné předměty:   

Cvičení z ČEJ 1x544  

Příprava pokrmů 1x524  
 

 

 

ZPĚT 

 



8. třídy 
 

Pracovní sešity: 

NEJ PS Hravá čeština a Hravá literatura (2 PS) 

 PS Kočí (3 díly) 

 AJ Project 4 - 4. edice 

 PS Klett maximal interaktiv 2 

 

RUJ PS Hravá čeština a Hravá literatura (2 PS) 

 PS Kočí (3 díly) 

 AJ Project 4 - 4. edice 

 

Sešity 

Český jazyk  2x544, 2x524  

Matematika 1x440, 1x 520 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Anglický jazyk 1x544  

Německý jazyk 1x444  

Ruský jazyk   

Fyzika 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Chemie 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Přírodopis 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Zeměpis 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Dějepis 1x564  

Výchova k občanství 1x524  

Výchova ke zdraví 1x524  

Hudební výchova  pokračuje se v sešitech z minulého roku 

Výtvarná výchova   

Člověk a svět práce 1x544  

IKT -  

   

Povinně volitelné předměty:   

Cvičení z ČEJ 1x544  

Cvičení z MAT 1x440  

Příprava pokrmů 1x524  

Konverzace z ANJ 1x 544 stačí i 1x524 -  

 

 

 

ZPĚT 

 



9. třídy 
 

Pracovní sešity: 

RUJ 

PS Hravá čeština a Hravá 

literatura (2 PS) 

 PS Kočí (3 díly) 

 PS Project 5 - 4.edice 

 

NEJ PS Hravá čeština a Hravá literatura (2 PS) 

 PS Kočí (3 díly) 

 PS Project 5 - 4.edice 

 PS Klett maximal interaktiv 3 

 

Sešity 

Český jazyk  2x544, 2x524  

Matematika 1x440, 1x 520 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Anglický jazyk 1x544  

Německý jazyk  pokračuje se v sešitu z minulého roku 

Ruský jazyk   

Fyzika 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Chemie 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Přírodopis 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Zeměpis 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

Dějepis 1x564  

Výchova k občanství 1x524  

Hudební výchova  pokračuje se v sešitech z minulého roku 

Výtvarná výchova   

Člověk a svět práce  pokračuje se v sešitu z minulého roku 

IKT -  

   

Povinně volitelné předměty:   

Cvičení z ČEJ 1x 544  

Cvičení z MAT 1x440 možno pokračovat v sešitech z minulého roku 

 

 

 

ZPĚT 

 


