
Seznam pomůcek 
2. B - Mgr. Eva Kubišová 
  

Nekupujte vše nové, zkontrolujte, co děti mají. 

Zkontrolujte funkčnost – např. u  temperových barev. 
  

Sešity: 

8x 512, 4x 513, 2x 5110, malý deníček na úkoly,2x523, blok linkovaný s tvrdými deskami na 

Čtenářský deník – na dva roky + pevné obaly. Nepodepisovat!! 

Pomůcky do AJ: 

1 ks sešit 523, desky A4 (např. papírové s chlopněmi) na pracovní listy, obal na pracovní sešit 

 

Penál: 
pastelky (nejlépe trojhranné, nelámavé, silné, sada barev včetně růžové, oranžové a fialové) - 

ČESKÉ 

obyčejné tužky č. 1, 2  a 3 na rýsování 

nůžky dětské, obyčejné 

2x lepidlo – tyčinka – ne tekuté - „rtěnka“ 

malé lepidlo Herkules 

klovatina 

krátké pravítko – aby se vešlo do penálu 

černý fix 

  

Kufřík: (klasický rozměr cca 32x23): 
4 štětce (č. 16 plochý, č. 12 kulatý a malý kulatý a hranatý – na detaily) 

fixy – 12 barev - obyčejné 

hadřík velikosti utěrky 

ČERNOU FIXU SILNOU 

zmizík 

20 špejlí 

voskovky – 12 barev – český výrobce 

suché pastely = křídy na papír (pozor - nejsou to obyčejné školní křídy!) 

anilínové barvičky 

temperové barvy 

školní plastová paleta na barvy – cca 17 Kč 

kelímek na vodu s víčkem 

pracovní oděv (takový, aby si ho děti samy oblekly)-volné tričko 

ubrus na lavici + staré noviny 

hodiny papírové 

modelína  + desky na modelínu 

5 papírových podtácků s děrovaným okrajem – na dort 

5 papírových tácků – kulatých – libovolná velikost 

pestrobarevné papíry – sada 

barevný karton - sada 

10 prázdných fólií - eurosložky 

Stíratelná tabulka s fixem linkovaná z jedné strany – cca 50Kč + náhradní fix 

Cvičební úbor v sáčku, cvičky - boty do tělocvičny, tepláky, tričko, kraťasy, mikina 

Desky na sešity A4 

Přezůvky do pytlíku 

Kuchyňské utěrky, kapesníky 



  

Vše musí být podepsané křestním jménem i příjmením. 

Děti budou potřebovat 2 pera – gumovací a Tornádo. 

  


