
SEZNAM POMŮCEK  -  ZŠ NĚMČIČKY

1. ročník
2019- 2020

lehká aktovka,
vybavené pouzdro (tužky č. 1, 2, pero Pilot nebo Tornádo), ořezávátko, guma,
obaly na sešity
sešity – 512 (4 ks)  
sešit  - 520 (2 ks )
notový sešit 
deníček 2 ks
tvrdá fólie A5 - 1x
trojúhelník s ryskou
přezůvky s bílou podrážkou (uzavřené)

Tv – botasky, kraťasy, tričko, 1x plátěný pytlík na úbor (botasky budou uloženy 
v botníku), tepláky, ponožky (v zimním období – na převlečení z punčoch)
                     
nerozbitná láhev na pití ( pet láhev)

Vv -tempery, tvrdé  prac. desky (složené A3 ),
         kelímek na vodu, balicí papír 1x, paleta,
       prac. oblek s dlouhým rukávem, barevné křídy,  vodové barvy, plastelína,       
lepidlo tuhé - v tyčince 2ks (,,tlusté´´), nůžky 2x, náčrtník, štětec plochý- č.10- 2x,  
štětec kulatý – č. 4 – 1x

Výkresy A 3 - 30x , A 4 – 30x

Děti dostanou od školy tyto pomůcky:

Pastelky trojhranné 6 ks, fixy, voskovky 12 ks, progresa 12 ks, skicák (bílé listy), 
barevné papíry.



2. ročník
2019- 2020                                     SEZNAM POMŮCEK

vybavené pouzdro (tužky č. 1, 2, ořezávátko, pero Pilot nebo Tornádo, guma)
obaly na sešity, trojúhelník s ryskou
fólie -1x   A 5
pastelky
přezůvky s bílou podrážkou (uzavřené)

Tv – botasky, kraťasy, tričko, 1x plátěný pytlík na úbor (botasky budou uloženy 
v botníku), tepláky, ponožky (v zimním období – na převlečení z punčoch)
                     

Vv -vodové barvy, tempery, plastelína, obyč. barevné papíry, 
voskovky-české(KOH-I-NOOR) , tvrdé prac. desky / složené A3/, progresa 12 ks, 
lepidlo tuhé - v tyčince ( 2 ks), nůžky 2x, kelímek na  vodu , 
balící  papír 1x, paleta, prac. oblek s dlouhým rukávem, barevné křídy 

         Štětce ploché – č. 10 - 2x
         Štětec kulatý – č. 4 – 1x
         Výkresy   A 3 - 30x, A 4 – 30x 

sešity č. 512 – 5x
          č. 513 – 2 x
 notový sešit (stačí z min. roku)

                   deníček  2ks 

Lze použít  sešity i pomůcky z minulého škol. roku, pokud jsou v dobrém stavu.



3. ročník                                  
2019- 2020                                   SEZNAM POMŮCEK

trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, měkkou gumu Studio
Pomůcky: pouzdro, pero (a náhradní), doporučujeme pero Pilot, pastelky 

(základní barvy), ořezávátko, 1folie A 5 ,
                obaly na sešity a učebnice, linkové podložky do nelinkovaných sešitů, 

tužky č. 1, 2,3, ořezávátko

přezůvky s bílou podrážkou (uzavřené)

Tv – botasky, kraťasy, tričko, 1x plátěný pytlík na úbor (botasky budou uloženy 
v botníku), tepláky, ponožky (v zimním období – na převlečení z punčoch)
                     

Vv -vodové barvy, tempery, plastelína, obyč. barevné, papíry, voskovky-české    
(KOH-I-NOOR) , tvrdé prac. desky ( složené A3 ),  
       progresa 12 ks , lepidlo tuhé - v tyčince ( 2 ks) , nůžky2x , kelímek na vodu , 
balící  papír 1x,  paleta, prac. oblek s dlouhým rukávem, barevné křídy 
        
         Štětce ploché –č. 10 - 2x
         Štětec kulatý – č. 4– 1x
         Výkresy   A 3 -30x  ,
                          A 4 – 30x 

sešity:    513    14ks
               523    2ks

520 1ks
565    1 ks (čtverečky)
444    1ks
424    1ks

                  notový sešit (stačí z min. roku)
              deníček  2ks 

Lze použít  sešity i pomůcky z minulého škol. roku, pokud jsou v dobrém stavu.



4. ročník
2019- 2020                             SEZNAM  POMŮCEK

trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, měkkou gumu Studio, kružítko kovové (ne 
z umělé hmoty)

Pomůcky: pouzdro, pero (a náhradní), doporučujeme pero Pilot, pastelky 
(základní barvy), ořezávátko, 1 folie A 5, desky na sešity, 

                obaly na sešity a učebnice, linkové podložky do nelinkovaných sešitů, 
tužky č. 1, 2,3 ořezávátko

přezůvky s bílou podrážkou (uzavřené)

Tv – botasky, kraťasy, tričko, 1x plátěný pytlík na úbor (botasky budou uloženy 
v botníku), tepláky, ponožky (v zimním období – na převlečení z punčoch)
                     

Vv -vodové barvy, tempery, plastelína, obyč. barevné, papíry, voskovky-české 
(KOH-I-NOOR), tvrdé  prac. desky (složené A3 ),
  Progresa 12ks, lepidlo tuhé - v tyčince( 2 ks) , nůžky 2x , kelímek na  vodu , 
balící  papír 1x , paleta, prac. oblek s dlouhým rukávem, barevné křídy 
        
         Štětce ploché – č. 10 - 2x
         Štětec kulatý – č. 4 – 1x
         Výkresy A 3 -30x  ,
                          A 4 – 30x 

                           sešity: č. 513 10 ks
                                           523                        5ks
                                           524                       3  ks 
                                           5110 (čtvereč. seš.)    1 ks

notový seš.       (stačí z min. roku)
                                            420                    1 ks          

   444                    1ks 
                                            424                   2ks

   deníček    2ks 



Lze použít  sešity i pomůcky z minulého škol. roku, pokud jsou v dobrém stavu.


