
Seznam pomůcek do první třídy pro šk. Rok 2019/20 
 
 
 
 

Učebnice + pracovní sešity + vybrané pomůcky-hradí škola = 
startovací balíček v hodnotě 825,- 
 
 
 

 
Pomůcky kupují rodiče: 

• aktovka 
• svačinový box, láhev na pití 
• nůžky 
• pouzdro 
• 1 tužky č. 1 (trojhranné) 
• pastelky (trojhranné) 
• přezůvky 
• šňůrka (se zapínáním) s kroužkem na klíče od skříňky a čip (stravování) 
• fix na mazací tabulku 

 
Výtvarné potřeby kupují rodiče, přinesou v tašce (není třeba kufřík, bude použita krabice viz 
startovací balíček): 
 

• slohu A3 na výkresy    
• kelímek na vodu 
• hadřík, houbičku, paletka 
• černý lihový fix-silný, slabý 
• igelit na lavici 
• zástěra (stará košile, triko) 
• anilinové barvy 
• suché pastely 
• štětce (ploché velikost 2, 6, 12, kulaté velikost 2, 4, 10) 
• fixy pouze základní barvy 
• fix na stíratelnou tabulku 
• sešit A4 423x linka 

 
Pomůcky na TV podepsané a uložené v látkové tašce (zajišťují rodiče): 

• tričko, šortky nebo krátké legíny, tepláky nebo legíny dlouhé, mikina s dlouhým 
rukávem 

• do tělocvičny tenisky nebo cvičky s bílou podrážkou (oblečení na ven-sezonně) 
• švihadlo 
• pěnový míček 

 
Všechny výše uvedené pomůcky prosím podepsat (i gumu či tužku, děti si je 
nepoznávají). 
 
 
 



Výtvarné potřeby zajišťuje škola, hradí rodiče: 
• euro fólie 20ks 
• otevřený archivační box (plastový) 
• tvrdé papíry A3 
• tvrdé papíry A4 
• balení papíru do kopírky 
• barevné papíry (balík – barvy červená, modrá, žlutá, zelená, hnědá, černá, fialová 
• lepidlo tekuté Herkules (1Kg – společné) 
• barevné kostky do matematiky 27ks/bal    
• temperové barvy (sada 9 barev – společná) 
• křídy na chodník (sada společná) 
• laminovací fólie – 2bal 
• oboustranná stíratelná tabulka 40,- 
• čti+ Baf a jeho šťastný den 45,- 

 
 
 
 
Děkujeme a těšíme se v září na viděnou!    
 Vaše paní učitelky 
  Monika Semerádová a Eva Bartesová 
 
 


