
POTŘEBY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ 
 
Potřeby pro žáky 1. tříd - rodiče obdrželi při úvodní schůzce v červnu 2022 

 
Potřeby pro 2.ročník 
Vv + Pč (kufřík): vodové barvy, temperové barvy (základní sada 10 barev), voskové pastely, 

štětce (1 plochý - silný, 2 kulaté – silný a slabý), kelímek na vodu (PVC), hadr, noviny nebo 

igelitová podložka, lepidlo, modelovací hmota, pracovní oděv                
Tv (taška): cvičební úbor (tričko, trenýrky, tepláková souprava, sportovní obuv), švihadlo, 

míček 

M: pravítko (PVC, průhledné, 30 cm), tužka č. 3 nebo mikrotužka na rýsování 

Čj: poznámkový blok A4 nelinkovaný, razítko se jménem, mimočítanková četba: „Josef 

Kolář: Z deníku kocoura Modroočka“ 

Penál: 2 pera, 2 tužky, pastelky, guma, hadřík, ořezávátko, nůžky  

Obaly (na pracovní a běžné sešity): 4 ks A4, 6 ks A5 - orientačně 

 

Potřeby pro 3. ročník 
VV, PČ (kufřík): vodové barvy, voskové pastely, temperové barvy (zákl. sada), štětce  

(2 ploché - široký a úzký, 2 kulaté – slabý a střední), kelímek na vodu (PVC), hadr, noviny 

nebo igelitová podložka na zakrytí lavice, lepidlo v tyčince a lepidlo tekuté (malé balení 

Herkules), modelovací hmota, pracovní oděv 

Tv (taška): cvičební úbor (tričko, krátké kalhoty, tepláková souprava, sportovní obuv), 

švihadlo, míček 

M: pravítko (PVC, průhledné, 30 cm), tužka č. 3 nebo mikrotužka s tvrdou tuhou na rýsování,  

kružítko (2. pololetí) 

ČJ: fólie na psaní A4, poznámkový blok A4 bez linek, mimočítanková četba  

„A.Lindgrenová: Děti z Bullerbynu“ 

Penál: 2 pera, 2 tužky, pastelky, guma, ořezávátko, nůžky 

Obaly: 4 ks A4, 10 ks A5 

 

Potřeby pro 4. ročník 
VV: vodové barvy, temperové barvy, voskové pastely, suché pastely, 2 ploché štětce, 2 kulaté 

štětce, velký kelímek na vodu, hadřík na štětec, staré noviny nebo časopisy, pracovní oděv 

Hv: obal na notový sešit 

PČ: modelína (z nižších ročníků), pracovní oděv, lepidlo 

TV: cvičební úbor / 1. pololetí - plavání: plavky, ručník, koupací podepsaná čepice, mýdlo, 

2. pololetí: krátké kalhoty nebo dlouhé tepláky, světlé tričko, mikina/ 

1. pololetí - plavání: plavky (dívky jednodílné), koupací čepice, ručník, sprchový gel, sáček 

na mokré plavky, přezůvky k bazénu 

M: tužka č. 3 nebo mikrotužka, 30 cm dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, kovové kružítko, 

3 průhledné obaly na sešit A4, 3 průhledné obaly A5,1 průhledný obal na Početníček (větší 

než A5, menší než A4) 
ČJ: mamutů, 5 průhledných obalů A5, 1 průhledný obal na pracovní sešit A4 

Člověk a jeho svět: 4 průhledné obaly A4 

Penál: 2 plnicí pera, 2 měkké tužky, pastelky, guma, hadřík na plnicí pero, ořezávátko 

(nejlépe se zásobníkem na odpad), nůžky, lepidlo, lze slabé fixy (základní sada), zvýrazňovač 

Podepsané potřeby na Vv a Pč do podepsaného kufříku 
 

Potřeby pro žáky 5. tříd - žáci obdrželi seznam od třídních učitelek 



 

 

+ JAZYKY 
 

Angličtina 

1. stupeň 

Sešity:  

1.–2. ročník 1x A4 nelinkovaný 

 

3.–5. ročník   4x A5 linkované (velikost linek vzhledem k písmu dítěte) 

(je možno pokračovat do starých sešitů) 

 

2. stupeň 

4x A5 linkované 

(je možno pokračovat do starých sešitů) 

 

 

Němčina 

2. stupeň         

Sešity č.  

544 2x 

524 1x 

 

Francouzština 

Sešity č.: 

524      2x 

544 1x 

1x na slovníček (co dítěti vyhovuje) 

(lze pokračovat ve starých sešitech 7. – 9. třída) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POTŘEBY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ 
 

ČESKÝ JAZYK 

Sešity  544 2x 

524 3x 

444 1x 

 

MATEMATIKA 

420 1x 

440 1x 

540 1x 

kružítko, tužka č. 3, 2x trojúhelníkové pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, guma, modrá 

propiska 

 

CHEMIE - 8.-9. třídy všechny 

540      1x 

440      1x 

 

FYZIKA 

M 540      1x 

M 520      1x (pro 6. ročník) 

 

DĚJEPIS 

544 1x 

 

ZEMĚPIS 

540 1x 

440 1x 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA + RODINNÁ VÝCHOVA 

524 1x + 524 1x 

 

PŘÍRODOPIS 

M 540   1x  

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI  

Pracovní oděv 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

cvičební obuv (bílá podrážka) - pevná, tričko, tepláková souprava, trenýrky („kraťasy“) 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

6. + 7. třídy - 1x 524 

8. + 9. třídy - 1x sešit 524 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

temperové barvy, vodové barvy (bílá), kelímek, igelitová podložka (noviny), 2 kulaté štětce - 

č.2, č.10, 1 plochý štětec, černá tuš, pero s násadkou, pastelky, fixy, černý Centrofix, lepidlo, 

nůžky s hrotem, klovatina, voskové pastely, barevné papíry, rudka, uhel, hadr, suché pastely 

(křídy), tužku č.1 
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