
Seznam školních pomůcek – 3. ročník 
sešity: 524 – 4x 
           523 – 3x 
           513 – 1x 
           poznámkový blok 1x 
           malý notýsek – 624 – 1x 
 
Věci na VV: (kufřík, barevné papíry, voskovky, plastelínu, vodové a temperové barvy, 
kelímek na vodu, paletku na míchání barev, štětce č. 4, 8, 12 a 16, hadřík na otírání štětců, 
špejle, gumu, nůžky, pracovní zástěru nebo triko, fixy základních barev, lepidlo v tyčince 
(nejlépe Herkules), obyčejnou tužku č. 1, 2 a 3, pastelky se základními barvami, igelitový 
ubrus na lavici  
Věci na TV: (teplákovou soupravu, tričko, kraťasy, tenisky na hřiště, sálovou obuv (příp. 
cvičky do haly – vše v látkovém pytlíku). 
 

Seznam školních pomůcek - 4. ročník 
sešity: 524 – 4x 
           523 – 2x 
           513 – 1x 
           540 – 2x 
           poznámkový blok 1x 
           malý notýsek – 624 – 1x 
 
Věci na VV: (kufřík, barevné papíry, voskovky, plastelínu, vodové a temperové barvy, 
kelímek na vodu, paletku na míchání barev, štětce č. 4, 8, 12 a 16, hadřík na otírání štětců, 
špejle, gumu, nůžky, pracovní zástěru nebo triko, fixy základních barev, lepidlo v tyčince 
(nejlépe Herkules), obyčejnou tužku č. 1, 2 a 3, pastelky se základními barvami, igelitový 
ubrus na lavici  
Věci na TV: (teplákovou soupravu, tričko, kraťasy, tenisky na hřiště, sálovou obuv (příp. 
cvičky do haly – vše v látkovém pytlíku). 

 
Seznam školních pomůcek – 5. ročník 

sešity: 524 – 6x 
           523 – 3x 
           513 – 1x 
           540 – 2x 
           Poznámkový blok 1x 
           Malý notýsek – 624 – 1x 
 
Věci na VV: (kufřík, barevné papíry, voskovky, plastelínu, vodové a temperové barvy, 
kelímek na vodu, paletku na míchání barev, štětce č. 4, 8, 12 a 16, hadřík na otírání štětců, 
špejle, gumu, nůžky, pracovní zástěru nebo triko, fixy základních barev, lepidlo v tyčince 
(nejlépe Herkules), obyčejnou tužku č. 1, 2 a 3, pastelky se základními barvami, igelitový 
ubrus na lavici  
Věci na TV: (teplákovou soupravu, tričko, kraťasy, tenisky na hřiště, sálovou obuv (příp. 
cvičky do haly – vše v látkovém pytlíku). 
 


