
POMŮCKY 1. A 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ ČME viz seznam z červnového setkání 
AJ ČME 
M ČME 
PRV ČME 
VV MUSÍ *staré volné triko nebo zástěra *vodové barvy, temperové 

barvy * plastový kelímek na vodu * voskové pastelky 
(12ks) *plochý štětec * kulatý štětec (3 velikosti - malý, 
střední, velký) *hadřík na štětce * igelitový ubrus * čtvrtky 
A4 10x, A3 10x 

HV ČME  
ČSP MUSÍ barevné papíry * lepidlo v tyčince * lepidlo tekuté 

(herkules) * modelína + podložka * nůžky 
TV TURC látkový pytel na cvičební úbor · tričko, · krátké kalhoty 

nebo tepláky · cvičky (tenisky sálové nebo cvičky), míč 
(větší), tenisový míček, švihadlo, gumička do vlasů 

OSV ČME podepsané desky s kroužkovou vazbou A4, 20 eurofolií 
  
 
 
 

POMŮCKY 1. B 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ KLU viz seznam z červnového setkání 
AJ KLU 
M KLU 
PRV KLU 
VV RAI  zástěra nebo staré volnější triko · vodové barvy, voskové 

pastelky min. 12 · plastový kelímek na vodu, plochý 
štětec, štětec kulatý -3 velikosti (malý na detaily, 
prostřední a veliký na plochy) · · hadřík na štětce · 
igelitový ubrus na stůl · nůžky s kulatou špičkou · lepidlo 
na papír (v tyčince) · modelína + deska na modelování, 
čtvrtky A4 10x a A3 10x 

HV FAL - 
ČSP TURC dle VV + barevné papíry, čtvrtky 
TV  látkový pytel na cvičební úbor · tričko, · krátké kalhoty 

nebo tepláky · cvičky (tenisky sálové nebo cvičky), míč 
(větší), tenisový míček, švihadlo, gumička do vlasů 

OSV ČME podepsané desky s kroužkovou vazbou A4, 20 eurofolií 
 
 
 
 
 



 

POMŮCKY 1. C 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ MIZ viz seznam z červnového setkání 
AJ MIZ 
M MIZ 
PRV MIZ 
VV MIZ 
HV TRU - 
ČSP TURC lepidlo, čtvrtky, nůžky, barevné papíry, modelína + 

podložka, vybavený penál (fixy, pastelky, tužky) 
TV TURC látkový pytel na cvičební úbor · tričko, · krátké kalhoty nebo 

tepláky · cvičky (tenisky sálové nebo cvičky), míč (větší), 
tenisový míček, švihadlo, gumička do vlasů 

OSV ČME podepsané desky s kroužkovou vazbou A4, 20 eurofolií 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 2. A 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ TRU 3 x – (512), úkolníček (malý notýsek, např. č. 644) 
AJ MÉS 1 x A5 nelinkovaný (slovníček, můžete vybrat i nějaké 

veselé desky, ať to děti baví :) 
M TRU 3 x 513, 1 x 510, trojúhelník s ryskou 
PRV TRU - 
VV TRU temperové barvy min. 12 barev · paletka · zástěra nebo staré 

volnější triko · vodové barvy, voskové pastelky min. 12 · 
plastový kelímek na vodu, plochý štětec, štětec kulatý -3  
velikosti (malý na detaily, prostřední a veliký na plochy) ·  
hadřík na štětce · igelitový ubrus na stůl · nůžky s kulatou 
špičkou · lepidlo na papír (v tyčince) · modelína + deska na 
modelování, nekupovat čtvrtky – zůstatek z 1. třídy 

HV TRU - 
ČSP HRO  
TV TURC látkový pytel na cvičební úbor · tričko, · krátké kalhoty nebo 

tepláky · cvičky (tenisky sálové nebo cvičky), míč (větší), 
tenisový míček, švihadlo, gumička do vlasů 

OSV ČME desky na vkládání nakopírovaných listů 
 
 
 
 

POMŮCKY 2. B 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ FAL 3 x č. 512, úkolníček (malý notýsek, např. č. 644) 
AJ RAI 1 x A5 linkovaný  
M FAL 3 x č. 513, 1 x č. 510, trojúhelník s ryskou 
PRV FAL - 
VV  temperové barvy min. 12 barev · paletka · zástěra nebo staré 

volnější triko · vodové barvy, voskové pastelky min. 12 · 
plastový kelímek na vodu, plochý štětec a kulatý štětec 3 
velikosti (malý na detaily, prostřední a veliký na plochy) · · 
hadřík na štětce · igelitový ubrus na stůl · nůžky s kulatou 
špičkou · lepidlo na papír (v tyčince) · modelína + deska na 
modelování · barevné papíry 2x (pouze pro 2.B) !! 
nekupovat čtvrtky – zůstatek z 1. třídy 

HV FAL - 
ČSP BUR, STE viz pomůcky na VV  
TV FAL látkový pytel na cvičební úbor · tričko, · krátké kalhoty nebo 

tepláky · cvičky (tenisky sálové nebo cvičky), míč (větší), 
tenisový míček 

OSV ČME desky na vkládání nakopírovaných listů 
 
 



POMŮCKY 2. C 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ KALI 3 x č. 512, 2x fix na stíratelnou tabulku, úkolníček (malý 
notýsek, např. č. 644) 

AJ KALI 1 x A5 linkovaný 
M KALI 3 x č. 513, 1 x č. 510, trojúhelník s ryskou 
PRV KALI - 
VV KALI temperové barvy min. 12 barev · paletka · zástěra nebo staré 

volnější triko · vodové barvy, voskové pastelky min. 12 · 
plastový kelímek na vodu, plochý štětec, kulatý štětec - 3 
velikosti (malý na detaily, prostřední a veliký na plochy) · 
hadřík na štětce · igelitový ubrus na stůl · nůžky s kulatou 
špičkou · lepidlo na papír (v tyčince) · modelovací hmota 
Play Dough či podobná  · nekupovat čtvrtky – zůstatek z 1. 
třídy 

HV FAL - 
ČSP BUR Viz VV 
TV TURC, VES látkový pytel na cvičební úbor · tričko, · krátké kalhoty nebo 

tepláky · cvičky (tenisky sálové nebo cvičky) 
OSV ČME desky na vkládání nakopírovaných listů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 3.  A 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ LÁL 3 x č.523,  1 x č.423, obaly, stíratelná tabulka, 2x fix na 
stíratelnou tabulku, úkolníček, vybavený penál - 2 pera, 2 
tužky, guma, ořezávátko, krátké pravítko, pastelky, lepidlo v 
tyčince, Centropen propisovač na mazací tabulku ( č.2507), 
1x rychlovazač, 20 x euroobaly, 1 x zelený mikrofix, 1 x 
červený 

AJ LÁL 2 x  č.523 
M SVĚ 2 x č. 523, 1x A4 nelinkovaný + obaly, trojúhelník s ryskou 

plus ještě jedno pravítko,  
PRV LÁL 1 x č.423 + obal 
VV KALM barevné papíry 2x , čtvrtka A4 - 10 ks, čtvrtka A3 – 10 ks, 

tempery, vodové barvy, voskovky, pastelky (vybavení 
penálu), lepidlo 2x, křídy, ubrus, nádoba na vodu, 
převlečení, sada štětců, tuš 

HV TRU notový sešit 
ČSP LÁL bude upřesněno, podle druhu práce 
TV MUSJ sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy  

OSV LÁL zatím sešit nepotřebuji, upřesním 
 

POMŮCKY 3.  B 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ KOLA 2 x č. 523, 1 x č. 423 + obaly,   
2 x fix na stíratelnou tabulku, úkolníček, vybavený penál: 2 
pera, 2 tužky (mikrotužka), guma, ořezávátko, krátké 
pravítko, pastelky, lepidlo v tyčince, Centropen propisovač 
na mazací tabulku (č.2507) 

AJ RAI 1 x A5 nelinkovaný   
M KOLA 2 x č. 5110, 1 x č. 440 + obaly, kružítko + náhradní tuhy, 

trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko. 
PRV KOLA 1 x č. 423 + obal 
VV  kufřík: igelit na pokrytí lavice, vodovky, tempery, 3 různě 

silné štětce – ploché, kulaté, umělohmotný kelímek na vodu 
velkosti skleničky, lepidlo Herkules, tuš, špejle, modelína, 
voskovky, hadr, nůžky, barevné papíry, čtvrtka A4 - 20 ks, 
A3 - 10 ks. 

HV KOLA - 
ČSP KOLA různé materiály upřesním průběžně (knoflíky, bavlnky pod.) 
TV KOLA sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

OSV SOCH 1 x desky (rychlovazač), 20 x euroobal 

 



POMŮCKY 3.  C 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ NED 10 x č. 523 + obaly, penál: 2 pera, 2 tužky, ořezávátko, 
krátké pravítko, alespoň 6 pastelek, červená propisovačka, 
lepidlo v tyčince, desky na portfolia + 10 x euroobal, guma 

AJ RAI / ŠKV 1 x A5 linkovaný 
M NED 1x A4 nelinkovaný, kružítko + náhradní tuhy, trojúhelník 

s ryskou + ještě jedno pravítko, doporučuji mikrotužku  
PRV NED  
VV KUB vodové barvy, tempery v tubě, štětce kulaté a ploché - různé 

velikosti, kelímek na vodu, pastelky, černá tuš, igelit na 
pokrytí lavice, zástěra nebo košile, 30 malých čtvrtek A4, 10 
velkých čtvrtek A3 

HV NED - 
ČSP NED lepidlo na papír, herkules, tuš, pár špejlí, modelína,, 

voskovky, hadr, ostré nůžky, barevné papíry,  
TV NED kraťasy, tričko, sportovní boty se světlou podrážkou, 

švihadlo - vše v látkové tašce - ne igelitové 
OSV BUR 1x rychlovazač, 20 x euroobal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 4. A 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ SOCH 7 x č. 523, obaly na učebnice a sešity, úkolníček 
penál: 2 pera, 2 měkké tužky, pastelky, guma, ořezávátko, 
krátké pravítko, kružítko, nůžky 

AJ ŠKV, ŠÁM 2 x A5 linkovaný  
M SOCH 3 x č. 5110 , 1 x  A4 nelinkovaný (máme z loňského roku), 

trojúhelník s ryskou, rovné pravítko 30 cm, tužka č. 3 nebo 
č. 4, obaly na učebnice a sešity 

PŘ SOCH 1 x č. 524  
VL SOCH - 
VV SOCH blok nelinkovaný A4 (kroužková vazba) 1 x, čtvrtky A4 10 

ks, složka barevných papírů 1x, vodovky, tempery, štětce 
(kulatý, plochý), černá tuš 1x, voskovky, modelovací hmota, 
igelitový ubrus na lavici, špejle, kelímek na vodu, 
lepidlo Herkules (tekuté), lepidlo na papír v tubičce 

HV SOCH notový sešit (může být z loňského roku) 
ČSP TRU nůžky, lepidlo, modelína + podložka na modelování, 

stavebnice (typ LEGO), barevné papíry, čtvrtky A4, silnější 
jehla. Ostatní se bude aktuálně upřesňovat podle druhu 
práce. 

TV MUSJ sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 
světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

OSV SOCH 1x desky (rychlovazač), 20 x euroobal 
IKT TOMK Bude upřesněno, sešit nepožaduji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 4. B 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ PLZ 
 

mazací tabulku s fixou (sehnatelné v jakémkoliv papírnictví) 
3 x A5 linkovaný č. 544  (ČJŠ, ČJD, diktáty) 

AJ RAI, LÁL RAI: 1 x A5 linkovaný (popřípadě můžou žáci pokračovat v 
sešitu z minulého školního roku) 
LÁL: 2 x č. 523, popř. mohou pokračovat z min. roku 

M PLZ 
 

1x nelinkovaný sešit na geometrii (možno použít ten z 
minulého roku), 2 x A5 linkovaný č.544, trojúhelník s 
ryskou, kružítko, pravítko 30 cm nebo druhý trojúhelník 
tužky, alespoň 2 (mikrotužka) 

PŘ PLZ 1 x A4 linkovaný, 1x A4 nelinkovaný 
VL PLZ 1x A4 linkovaný 
VV PLZ 

 
barevné papíry 2x , čtvrtka A4 - 10 ks, čtvrtka A3 – 10 ks, 
tempery, vodové barvy, voskovky, pastelky (vybavení 
penálu), lepidlo 2x, křídy, ubrus, nádoba na vodu, 
převlečení, sada štětců, tuš 

HV PLZ notový sešit 
ČSP PLZ 

 
vybavený penál, nůžky, lepidlo, malé pravítko + pomůcky 
do VV, modelína 

TV PLZ 
 

sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 
světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

OSV BUR 1x rychlovazač, 20 x euroobal 
IKT MUSJ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 4. C 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ SVE 7 x č. 523,1 x č. 520, 1 x č. 424, 1 x č. 524, penál: pero, 
mikrotužka, tužka měkká guma, ořezávátko, pastelky, krátké 
pravítko, zelená propis. tužka, ostatní: trojúhelník s ryskou, 
pravítko 20 cm, desky s euroobaly 

M SVĚ 
PŘ SVĚ 
VL SVĚ 
AJ HAV 1x A4 linkovaný č.464, 1x A5 linkovaný č. 564,  

1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 
   
VV SVE vodové barvy, tempery v tubě, štětce kulaté č. 7 a 14, štětce 

ploché č. 6 a 14, voskovky, pastelky, černá tuš, špejle 10 ks, 
igelit na stůl, hadřík, zástěra, kelímek, čtvrtky A4 30 ks, A3 
10 ks 

HV   
ČSP KUB modelovací hmota (obyčejná), lepidlo v tyčince, barevné 

papíry, nůžky, podložka - pevná 
TV MUSJ sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

OSV BUR 1x rychlovazač, 20x euroobal 
IKT MUSJ Nepožaduji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 5. A 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ STEI mazací tabulku s fixou (sehnatelné v jakémkoliv papírnictví) 
3x A5 linkovaný č. 544 

AJ TRO, ŠÁM 
 
SKLE 
 
HAV 

1x A4 č.464, linkovaný 
1x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
linkovaný sešit 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1x A4 č.464, linkovaný 
1x A5 č. 564, linkovaný 
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M STEI 1x nelinkovaný sešit na geometrii (možno použít ten z 
minulého roku) 
1x A4 linkovaný č. 444, trojúhelník s ryskou, kružítko, 
pravítko 30 cm nebo druhý trojúhelník, tužky, alespoň 2 
(nebo mikrotužka) 

PŘ STEI 1 x A4 č. 444 
VL STEI 1 x A4 č. 444 
VV STEI barevné papíry 2 x, čtvrtka A4 - 10 ks, čtvrtka A3 – 10 ks, 

tempery, vodové barvy, voskovky, pastelky (vybavení 
penálu), lepidlo 2x, křídy, ubrus, nádoba na vodu, převlečení 
sada štětců 
 

HV   
ČSP STEI vybavený penál, nůžky, lepidlo, malé pravítko + pomůcky 

do VV 
TV MUSJ sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

OSV SOCH 1x desky (rychlovazač), 20 x euroobal 
IKT  TOMK: nebude nic požadovat (vše bych řešila online) 

STEI: připomenout si evidenční číslo žáka a heslo k 
přihlášení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 5. B 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ KUB 6 x 544, 3 x 464, 1 x A4 nelinkovaný, podložka, vybavený 
penál: mimo běžné psací potřeby malé pravítko, nůžky, 
lepidlo, zelená propis. tužka 

AJ TRO, ŠÁM 
 
SKLE 
 
HAV 

1x A4 linkovaný č.464 
1x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
linkovaný sešit 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1x A4 linkovaný č.464,  
1x A5 linkovaný č. 564,  
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M KUB trojúhelník s ryskou, další trojúhelník nebo 30 cm pravítko, 
kružítko, mikrotužka, tužka 

PŘ KUB 1x A4 linkovaný č. 464  
VL KUB 1x A4 linkovaný č. 465 - linkovaný 
VV KUB vodové barvy, tempery v tubě, štětce kulaté č. 7 a 14, štětce 

ploché č. 6 a 14, voskovky, pastelky, černá tuš, špejle 10 ks, 
igelit na stůl, hadřík, zástěra, kelímek, čtvrtky A4 30 ks, A3 
10 ks 

HV POC notový sešit 
ČSP KUB modelovací hmota (obyčejná), lepidlo v tyčince, barevné 

papíry, nůžky, podložka-pevná 
TV  kraťasy, tričko, sportovní boty s bílou podrážkou, švihadlo, 

gumička na dlouhé vlasy - vše v látkové tašce - ne igelitové, 
malý míček (tenisák) 

OSV SOCH 1x desky (rychlovazač), 20 x euroobal 
IKT  připomenout si evidenční číslo žáka a heslo k přihlášení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POMŮCKY 5. C 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ JEŽ 5x A5 č.544, vybavený penál, nůžky, lepidlo, malé pravítko, 
zelená propiska 

AJ JEŽ 
 
TRO, ŠÁM 
 
SKLE 
 
HAV 

1x A4 linkovaný č.464 
 
1x A4 linkovaný č.464,  
1x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1x A4 linkovaný č.464,  
1x A5 linkovaný č. 564,  
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M JEŽ 1x A4 linkovaný č.464, 1 x A5 nelinkovaný s podložkou,  
2x A5 č.544, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm 
nebo druhý trojúhelník, tužky (mikrotužka) 

PŘ JEN 1x A4 linkovaný č. 464, lepidlo, nůžky 
VL JEŽ 1x A4 linkovaný č.464,  
VV   
HV   
ČSP  lepidlo na papír, herkules, tuš, pár špejlí, voskovky, hadr, 

ostré nůžky, barevné papíry, 10x velká čtvrtka  
TV VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

OSV SOCH 1x desky (rychlovazač), 20 x euroobal 
IKT MUSJ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 6. A 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ POC 1 x A4 linkovaný s tvrdými deskami, 1x A5 linkovaný, 2 x 
rychlovazač, 30 x euroobal, nelinkovaný trhací blok, lepidlo 

AJ TRO 
 
SKLE 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A4 linkovaný (464) 
1 x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1 x A6 malý na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1x sešit A4 č.464, linkovaný 
1x sešit A5 č. 564, linkovaný 
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M MÍK 1 x A4 nelinkovaný, 1 x A5 nelinkovaný, rýsovací potřeby 
D TOMK 20 x euroobal, pastelky v penálu, desky na euroobaly 

(fantazii se meze nekladou) 
VKO BUR 1 x rychlovazač, 20 x euroobal  
F HOR 1 x A4 čtverečkovaný  
Z JENÍ 1 x A4 linkovaný v tvrdých deskách (bude i pro další roky), 

lepidlo, nůžky 
PŘ MACH 1 x A4 nelinkovaný 
HV ŠÁM notový sešit 
VV   
TV MUSJ/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumička na dlouhé vlasy 

VZ JENÍ 1 x A5 linkovaný, 1 rychlovazač + 15 x euroobal 
ČSP FERB/PIT pracovní oděv na práci v dílně/venku 
IKT CHME - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 6. B 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ POC 1 x A4 linkovaný s tvrdými deskami , 1 x A5 linkovaný, 2 x 
rychlovazač, 30 x euroobal, nelinkovaný trhací blok, lepidlo 

AJ TRO 
 
SKLE 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A4 linkovaný (464) 
1 x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1 x A6 malý na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1x A4 linkovaný č.464,  
1x A5 linkovaný č. 564,  
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M MÍK 1 x A4 nelinkovaný, 1 x A5 nelinkovaný, rýsovací potřeby 
 
 

D VAŇ 1 x A4 linkovaný +obal 
VKO BUR 1 x rychlovazač, 20 x euroobal  
F DVO 1 x A4 nelinkovaný (440), 1 x A5 nelinkovaný (540), 

propiska (centropen propiska) červená + zelená 
Z JENÍ 1 x A4 linkovaný v tvrdých deskách (bude i na další roky), 

lepidlo, nůžky 
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
HV   
VV   
TV MUSJ/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

VZ BLAH 1 x A5 linkovaný  
 

ČSP TURC pracovní oděv, průběžně bude upřesněné podle aktuální 
potřeby 

IKT CHME/ 
TOMK 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 6. C 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ POC 1 x A4 linkovaný s tvrdými deskami, 1 x A5 linkovaný, 2 x 
rychlovazač, 30 x euroobal, nelinkovaný trhací blok, lepidlo 

AJ TRO 
 
SKLE 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A4 linkovaný (464) 
1 x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1 x A6 malý na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1x A4 linkovaný č.464,  
1x A5 linkovaný č. 564,  
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M KALM 1 x A4 nelinkovaný, rýsovací pomůcky (pravítko s ryskou, 
úhloměr, funkční kružítko, ořezaná tužka), pastelky nebo 
barevné propisky (alespoň 3 barvy), nůžky, lepidlo 
v tyčince, mazací tabulka 

D TOMK 20 x euroobal, pastelky nebo fixy nebo barevné propisky 
(jedno z toho stačí) v penálu, desky na euroobaly (fantazii se 
meze nekladou) 

VKO FERB 1 x A4 linkovaný (444) 
F FOR  
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
Z FOR 1 x A4 linkovaný (ideálně s tvrdými deskami), školní atlas 

světa (i starší po sourozenci/z antikvariátu) - důležitý pro 
domácí přípravu 

HV ŠÁM notový sešit 
VV  10 x čtvrtka A3, vodovky, tempery, guma, tužka B2, sada 

štětců – přírodní štětiny, ne umělé 
TV MUSJ/FERB sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

VZ JENÍ 1 x A5 linkovaný, rychlovazač + 15 x euroobal 
ČSP FERB/MUSJ pracovní oděv na práci v dílně/venku 
IKT   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 6. D 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ MÉS 2 x A5 linkovaný, 1 x A4 linkovaný 
AJ   
M KALM 1 x A4 nelinkovaný, rýsovací pomůcky (pravítko s ryskou, 

úhloměr, funkční kružítko, ořezaná tužka), pastelky nebo 
barevné propisky (alespoň 3 barvy), nůžky, lepidlo 
v tyčince, mazací tabulka 

D FERS 1 x A5 linkovaný 
VKO MÉS desky (rychlovazač) + 20 euroobalů 
F FOR  
Z VES 1 x A4 linkovaný (ideálně s tvrdými deskami), školní atlas 

světa (i starší po sourozenci/z antikvariátu) - důležitý pro 
domácí přípravu 

PŘ MACH 1 x A4 nelinkovaný 
HV ŠÁM notový sešit 
VV MÉS tempery, vodovky, voskovky, štětce, čtvrtky malé i velké 

(10ks) tuš, podložka, modelína, barevné papíry, lepidlo, 
nůžky, olejové křídy, fixy, tričko, kelímek, paleta, hadřík.  

TV MUSJ/FERB sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 
světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

VZ MÉS 1 x A4 nelinkovaný 
ČSP MÉS viz VV 
IKT CHME - 
NPU MÉS - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 7. A 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ POC 1 x A4 linkovaný s tvrdými deskami, 1 x A5 linkovaný, 2 x 
rychlovazač, 30 x euroobal, nelinkovaný trhací blok, 
lepidlo 

AJ RAI 
 
 
TRO 
SKLE 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A5 linkovaný (popřípadě můžou žáci pokračovat v 
sešitu z minulého školního roku) 
1 x A4 linkovaný (464) 
1 x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1 x A6 malý na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1x sešit A4 č.464, linkovaný 
1x sešit A5 č. 564, linkovaný 
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M KALM 1 x A4 nelinkovaný, rýsovací pomůcky (pravítko s ryskou, 
úhloměr, funkční kružítko, ořezaná tužka), pastelky nebo 
barevné propisky (alespoň 3 barvy), nůžky, lepidlo 
v tyčince, mazací tabulka 

D TOMK 20 x euroobal, pastelky nebo fixy nebo barevné propisky 
(jedno z toho stačí) v penálu, desky na euroobaly (fantazii 
se meze nekladou) 

VKO KALM 10 x euroobal, desky na euroobaly (fantazii se meze 
nekladou) 

NJ PIT 2 x linkovaný sešit 524 
ŠJ MRA 1x A4 linkovaný, desky na zakládání prac. listů, 1x A6 

linkovaný (slovníček) 
ITALŠTINA ŠÁM 1 x A4 linkovaný, desky na zakládání pracovních listů 
F HOR 1 x A4 čtverečkovaný  
Z VES 1 x A4 linkovaný (ideálně s tvrdými deskami)  
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
HV   
VV   
TV FERB/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

PŘ JEN 1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
ČSP VES, TURC pracovní oděv na práci v dílně/venku, pracovní oděv, 

průběžně bude upřesněné podle aktuální potřeby 
 

IKT HOR, TOMK trhací sešit A5 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 7. B 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ DOL 3 × A5 linkovaný (524) 
2 × A4 linkovaný (444) 

AJ RAI 
 
 
TRO 
 
SKLE 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A5 linkovaný (popřípadě mohou žáci pokračovat v 
sešitu z minulého školního roku) 
 
1 x A4 linkovaný (464) 
1 x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1 x A6 malý na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1x sešit A4 č.464, linkovaný 
1x sešit A5 č. 564, linkovaný 
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M CHME 1 x A4 nelinkovaný, rýsovací pomůcky (pravítko s ryskou, 
úhloměr, funkční kružítko, ořezaná tužka), pastelky nebo 
barevné propisky (alespoň 3 barvy), nůžky, lepidlo 

D   
VKO RAI desky na vkládání nakopírovaných listů (1x rychlovazač,  

20 x euroobal) 
NJ PIT 2 x linkovaný 524 
ŠJ MRA 1x A4 linkovaný, desky na zakládání prac. listů, 1x A6 

linkovaný (slovníček) 
ITALŠTINA ŠÁM 1 x A4 linkovaný, desky na zakládání pracovních listů 
F HOR 1 x A4 čtverečkovaný 
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
Z CHME 1 x A4 nelinkovaný, pastelky, nůžky, lepidlo 
HV   
VV RAI nůžky, lepidlo, pastelky, fixy, vodové a temperové barvy, 

čtvrtky A4 10 x a A3 10 x, barevné papíry, plochý štětec, 
kulatý štětec - 3 velikosti (malý na detaily, prostřední a 
veliký na plochy), tuš + špejle, hadřík na štětce, olejové 
křídy 

TV FERB/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 
světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

ČSP TURC pracovní oděv, průběžně bude upřesněné podle aktuální 
potřeby 

IKT TOMK - 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 7. C 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ PEL z loňského roku 
AJ RAI 

 
 
TRO 
SKLE 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A5 linkovaný (popřípadě můžou žáci pokračovat v 
sešitu z minulého školního roku) 
1 x A4 linkovaný (464) 
1 x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1 x A6 malý na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1 x A4 linkovaný č.464,  
1 x A5 linkovaný č. 564,  
1 x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M DVO 1 x A4 nelinkovaný (440), 2 x A5 nelinkovaný (540), 
propiska (centropen propiska) červená + zelená, sešity A5 
na DÚ a písemky - lze pokračovat ze 6. ročníku  

D VAŇ 1 x A4 linkovaný + obal 
VKO SKLE desky na vkládání nakopírovaných listů 
NJ PIT 2 x linkovaný 524 
ŠJ KALI 1 x A5 linkovaný 
ITALŠTINA ŠÁM 1 x A4 linkovaný, desky na zakládání pracovních listů 
F DVO 1 x A4 nelinkovaný (440), 1 x A5 nelinkovaný (540), 

propiska (centropen propiska) červená + zelená 
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
Z FOR 1 x A4 linkovaný (s tvrdými deskami)  
HV   
VV   
TV FERB/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

PŘ JEN 1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
ČSP MUSJ, 

TURC 
pracovní oděv na práci v dílně/venku 
pracovní oděv, průběžně bude upřesněné podle aktuální 
potřeby 

IKT TOMK - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 7. D 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ DOL 3 × A5 linkovaný (524) 
2 × A4 linkovaný (444) 

AJ   
KAJ SKV 1 x A5 linkovaný, desky na zakládání pracovních listů a 

pomůcek 
M MÍK 1 x A4 nelinkovaný, 1 x A5 nelinkovaný, rýsovací potřeby 

 
D FERS  
VKO KALM 10 x euroobaly, desky na euroobaly (fantazii se meze 

nekladou) 
KAJ   
F HOR 1 x A4 čtverečkovaný 
Z CHME 1 x A4 nelinkovaný, pastelky, nůžky, lepidlo 
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
HV   
VV   
TV FERB/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

ČSP FERB pracovní oděv na práci v dílně/venku 
IKT HOR trhací sešit A5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 8. A 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ PEL z loňského roku 
AJ TRO 

 
SKLE 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A4 linkovaný (464) 
1 x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1 x A6 malý na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1x sešit A4 č.464, linkovaný 
1x sešit A5 č. 564, linkovaný 
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M MÍK 1 x A4 nelinkovaný, 1x A5 nelinkovaný, rýsovací potřeby 
D   
VKO SKLE, HRN desky na vkládání nakopírovaných listů 
NJ JEŽ 

 
PIT 

1 x A4 linkovaný (464), 2 x A5 linkovaný A5 (544), lepidlo, 
nůžky v penálu 
1 x sešit 524 (+ sešit 524 na testy, kdo nemá z loňského 
roku) - v obou případech lze pokračovat se sešity z loňska 

F DVO 1x A4 nelinkovaný (440), 1 x A5 nelinkovaný (540), 
propiska (centropen) červená + zelená 

Z FOR 1 x A4 linkovaný (s tvrdými deskami)  
HV   
VV   
TV FERB/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

PŘ JEN 1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
ČSP   
IKT  - 
CH MACH 1 x A4 nelinkovaný, kalkulačka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 8. B 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ FERS  
AJ TRO 

 
SKLE 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A4 linkovaný (464) 
1 x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1 x A6 malý na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1x A4 č.464, linkovaný 
1x A5 č. 564, linkovaný 
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M CHME 1 x A4 nelinkovaný, rýsovací pomůcky (pravítko s 
ryskou, úhloměr, funkční kružítko, ořezaná tužka), 
pastelky nebo barevné propisky (alespoň 3 barvy), nůžky, 
lepidlo 

D FERS  
VKO SKLE, HRN desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 

 
NJ JEŽ 

 
PIT 

1 x A4 linkovaný (464), 2 x A5 linkovaný (544), lepidlo, 
nůžky v penálu 
1 x sešit 524 (+ sešit 524 na testy, kdo nemá z loňského 
roku) - v obou případech lze pokračovat se sešity z loňska 

F DVO 1 x A4 nelinkovaný (440), 1 x A5 nelinkovaný (540), 
propiska (centropen) červená + zelená 

Z  1 x A4 linkovaný (s tvrdými deskami)  
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
HV   
VV   
TV FERB/MUS/ 

HAV 
sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 
světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

ČSP SKV 
VAŇ 

pevná obuv, pracovní oděv, který se může umazat, tužka, 
pravítko 
 

IKT TRO  libovolný sešit  
CH   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 8. C 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ VAŇ sešity z předchozích ročníků + obaly, lepidlo, nůžky (2 x A4 
linkovaný, 1x A5 linkovaný) 

AJ SKV 
 
HAV 

2 x A5 - lze pokračovat do sešitu z minulého roku, desky na 
zakládání pracovních listů 
1x A4 č.464, linkovaný 
1x A5 č. 564, linkovaný 

M KUBÍ 1 x A4 nelinkovaný 
D FERS  
VKO BUR 1 x rychlovazač, 20 x euroobal  
KAJ   
F DVO 1 x A4 nelinkovaný (440), 1 x A5 nelinkovaný (540), 

propiska (centorpen) červená + zelená 
Z FOR 1 x A4 linkovaný (s tvrdými deskami)  
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
HV   
VV   
TV FERB/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

ČSP   
IKT TOMK - 
CH MACH  1 x A4 nelinkovaný, kalkulačka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 9. A 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ SMA pokračují z loňského roku (1 xA5 linkovaný tvrdé 
desky, 2 x A4 linkovaný, 1 x A4 linkovaný tvrdé 
desky, desky na portfolio, 1 x A5 linkovaný) 

AJ RAI 
 
 
TRO 
 
SKLE 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A5 linkovaný (popřípadě můžou žáci pokračovat v 
sešitu z minulého školního roku) 
 
1x A4 č.464, linkovaný 
1x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
sešit z minulého roku 
desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1x A6 na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1x A4 č.464, linkovaný 
1x A5 č. 564, linkovaný 
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + 
euroobaly 

M KUBÍ 1 x A4 nelinkovaný 
D NOVÁ, VAŇ sešit z minulého roku 
VKO SKLE desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
NJ JEŽ 

 
PIT 

1x A4 linkovaný č.464, 2x A5 linkovaný č. 544, 
lepidlo, nůžky v penálu 
1 x 524 (+ sešit 524 na testy, kdo nemá z loňského 
roku) - v obou případech lze pokračovat se sešity z 
loňska 

F DVO 1 x 440, 1 x 540, propiska (centropen propiska) 
červená +  zelená 

Z  1 x A4 linkovaný 
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
HV   
VV   
TV FERB/MUSJ/HAV sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny 

se světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina 
při chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

VZ MACH 1 x A4 nelinkovaný 
ČSP MACH - 
IKT TOMK 

 
TRO 

- 
 
libovolný sešit  

CH MACH 1 x A4 nelinkovaný, kalkulačka 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 9. B 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ VAŇ sešity z předchozích ročníků + obaly, lepidlo, nůžky,  
(2 x A4 linkovaný, 1x A5 linkovaný) 

AJ RAI 
 
TRO 
 
NOVB 
 
HAV 

1 x A5 linkovaný (popřípadě můžou žáci pokračovat v sešitu 
z minulého školního roku) 
1x A4 č.464, linkovaný 
1x desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
1x A6 na slovíčka, sešit z minulého roku 
červená propiska 
1x A4 č.464, linkovaný 
1x A5 č. 564, linkovaný 
1x desky (A4) na zakládání pracovních listů + euroobaly 

M MÍK 1xA4 nelinkovaný, 1x sešit A5 nelinkovaný, rýsovací 
potřeby 

D NOVB VAŇ sešit z minulého roku 
VKO SKLE, NOV desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
NJ PIT 1 x 524 (+ 524 na testy, kdo nemá z loňského roku) - v obou 

případech lze pokračovat se sešity z loňska 
 

F DVO 1 x 440, 1 x 540, propiska (centropen) červená + zelená 
Z  1 x A4 linkovaný (s tvrdými deskami)  
Př   
HV ŠÁM linkovaný sešit, může být i z minulého roku 
VV   
TV FERB/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

VZ BLAH 1 x A4 linkovaný 
ČSP   
IKT TOMK 

 
TRO 

libovolný sešit  

CH MACH 1 x A4 nelinkovaný, kalkulačka 
PŘ BLAH/JENÍ 1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMŮCKY 9. C 
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ  

(zkratka) 
pomůcky 

ČJ VAŇ sešity z předchozích ročníků + obaly, lepidlo, nůžky,  
(2 x A4 linkovaný, 1x A5 linkovaný) 

AJ ŠÁM 1 x A4, malý slovníček  
M  1 x A4 nelinkovaný 
D FERS  
VKO NOVÁ desky na zakládání pracovních listů a pomůcek 
KAJ ŠÁM linkovaný sešit, desky na pracovní listy + euroobaly 
F DVO 1 x 440, 1 x 540, propiska /centropen - červená + zelená 
Z JENÍ 1 x A4 linkovaný, lepidlo, nůžky 
Př  1 x A4 nelinkovaný, lepidlo, nůžky 
HV ŠÁM linkovaný sešit, může být i z minulého roku 
VV   
TV FERB/VES sportovní oblečení, sportovní pevná obuv do tělocvičny se 

světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při 
chladném počasí, gumičku na dlouhé vlasy 

VZ BLAH 1 x A4 linkovaný 
ČSP DVO pevná obuv, pracovní oděv, který se může umazat, tužka, 

pravítko 
IKT TOMK - 
CH MACH 1 x A4 nelinkovaný, kalkulačka 
NPU SKV 1 x A5 linkovaný, desky na zakládání pracovních listů a 

pomůcek 
 
 


