
Pomůcky a sešity pro žáky 1. stupně ZŠ Kamínky  

(šk. rok 2019/2020) 

 

1. ročník  

Zajis� škola. Další informace o pomůckách budou poskytnuty třídní učitelkou v září. Pracovní             
sešit do AJ 251 Kč 

 

2. ročník  

Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam věcí budoucí 2. třídy, které dítě potřebuje při plnění              
učebních osnov. Školní potřeby uvedené v tomto seznamu je nutné zakoupit, případně            
doplnit (mohou být i z 1. třídy). 

 

Sešity : 6 x 523/524 ČJ 

4 x 524, 1 x 5110 M 

1 x 420 Prv 

1 x 564 Aj 

1 x 624 deníček 

Notový sešit   A5 

1 x velká folie, 1 x malá folie 

 

Pouzdro : sada pastelek,  

2 x tužka č. 2, 1 x tužka č. 1,  

lepidlo, nůžky,  

malé pravítko,  

ořezávátko, guma,  

2 x pero 

 

Výtvarný kufřík/ box : zkontrolovat a doplnit 

Anilínové/ vodové barvy 

Temperové barvy + paleta 

Plochý štětec č. 12, 8 

Kulatý štětec č. 6, 10 



Voskovky 

Plastelína  

Kelímek na vodu (nejlépe s víčkem) 

Igelitový ubrus 

Pracovní oděv 

Hadřík 

Lepidlo 

TV  – věci řádně označené a uložené v látkovém pytlíku 

Tričko, kraťasy, ponožky, cvičky nebo sportovní obuv se světlou podrážkou (do tělocvičny).  

Tepláková souprava, botasky (na venkovní hřiště). 

 

Ostatní : 1 x balení papírových kapesníků (v krabičce) 

1 x balík papírů do kopírky 

Složku s 10 euroobaly (lze použít z 1. třídy) 

500,- Kč na úhradu prac. sešitů a dalších výtvarných potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ročník  

 

sešit č. 523 - 10 ks po 7,- Kč 

sešit č. 44o  - 1 ks      16,- Kč 

sešit č. 444  - 1 ks      18,- Kč 

notový sešit - 1 ks        8,- Kč 

Sešit do AJ 1 x 564 

 

Pomůcky do Vv a Pč v ceně 200,- Kč  

PS do Aj 251,- Kč 

PS český jazyk 3 Učíme se s vílou Hvězdičkou  - 60,- Kč 

 

Celkem: 622,- Kč 

 

TV  – věci řádně označené a uložené v látkovém pytlíku: 

Tričko, kraťasy, ponožky, cvičky nebo sportovní obuv se světlou podrážkou (do tělocvičny).            
Tepláková souprava, botasky (na venkovní hřiště). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ročník 

 

Sešity 523 - 12 ks 

Sešity do VL a PŘ 423X - 2ks 

Sešit do AJ 1 x 564 

Deníček na DÚ 

Linkovaná podložka A4 (lenoch) 

Obaly na sešity a učebnice 

Lepidlo (tyčinkové) 

Nůžky, pero, tužka 

 

Geometrie 

Kružítko 

Trojúhelník s RYSKOU! 

Pravítko dlouhé /30 cm/ 

Pentelka 

 

VV a PČ  

Kufřík nebo plastový box 

Tempery, paleta 

Vodovky  

Štětec /kulatý, plochý/ 

Nádobka na vodu 

Hadřík, igelitový ubrus 

Tuš (černá) 

Voskovky 

Černý fix (tenký, tlustý) 

Měkká tužka (č. 1) 

Pastely (suché), plastelína 

 



 

Cena pracovních sešitů: 

Český jazyk 4 – Učíme se hrou s Magikem, nakladatelství Nová škola (59 Kč) 

Přírodověda - Člověk a jeho svět přírodověda pro 4. ročník nakladatelství nns.cz (54 Kč) 

Vlas�věda - Vlas�věda pro 4. ročník Hlavní událos� nejstarších českých dějin nakladatelství 
nns.cz (55 Kč) 

Anglický jazyk 224 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomůcky pro 5. ročník 

ČJ  – č. 544  - 4x 

M  – č.  544 – 3x       č. 460 – 1x 

PŘ  – č. 460 – 1x 

VL  – č. 464 – 1x  , č. 460 – 1x 

AJ  – 1x 564, 1x 544 

3x lenoch do velkých sešitů, obalit každý sešit 

MG  – pravítko s ryskou, dlouhé 30 cm, kružítko, tužky č. 1,2 

 

Pracovní sešity  

Český jazyk 5 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním 

Vlas�věda 5 dějepis – pracovní sešit, Čtení s porozuměním 

Předpokládaná cena na žáka: 130 Kč 

Anglický jazyk: 274 Kč 
 

 

Pomůcky :  

VV  – kufřík – temperové barvy, vodové barvy, voskové pastely, barevné papíry, nůžky, lepidlo 
Herkules ( tekuté ), lepidlo tuhé, pastely, plastelína, špejle, kelímek na vodu, ubrus na lavici, 
oblek, štětce – 2x plochý, 2x kulatý, křídy, tuš, radispero 

PČ  – velké nůžky špičaté, malé nůžky manikúrní, lepidlo tuhé 

TV  – cvičební úbor podle sezóny ( kraťase, tričko, tepláková souprava, botasky se světlou 
podrážkou, botasky ven ) 

 

 


