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Učební pomůcky pro 1. ročník  -  2020/2021 

  
 l. OBSTARAJÍ RODIČE – prosíme vše podepsat 

aktovka 

penál: 3x tužka č. 2 (HB),  Progresso - 12 ks, nůžky, lepidlo – bílé (tuhá tyčinka k upevnění do penálu, 

např. KORES), guma, ořezávátko, malé pravítko  

obaly na sešity a učebnice (kupujte až po obdržení učebnic – různé formáty) 

potřeby na výtvarnou výchovu (v kufříku): 

                voskovky, vodové barvy, tempery - 12 barev, pastelky - 12 ks 

                kulaté štětce 2 x č. 4, 2 x č. 8, 1x plochý štětec č. 12 

                paleta a kelímek, lepidlo Herkules – 30 g (malá tuba s hrotem) 

                podložka na modelování A4 (uložit na dno kufříku), modelína, špejle 

                suché pastely 12 barev  

                černý fix permanent M                                                                

                hadřík, staré noviny na lavici  

   pracovní oděv (dle uvážení rodičů)  

potřeby na tělesnou výchovu: (vše v látkové tašce nebo batůžku) 

               cvičební úbor do tělocvičny a na hřiště (tričko s krátkým rukávem, kraťasy, mikina,  

               tepláky) 

               sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny + sportovní obuv na hřiště          

další potřeby: 

      krabička na svačinu nebo jiný vhodný obal 

             umělohmotná láhev na vlastní pití 

             přezůvky do školy se světlou podrážkou  

 balení papírových kapesníčků (10 kusů na pololetí)  

 

Veškeré pomůcky prosíme označit jménem a třídou. 

 

 
2. OBSTARÁ ŠKOLA ZAPLATÍ RODIČE 

Pracovní sešity, sešity a další pomůcky, které hromadně nakoupí škola po zaplacení částky rodiči. 

Zaplacením částky za pomůcky rodič souhlasí s převedením případného drobného přeplatku do 

třídního fondu.: 

50 ks bílých čtvrtek A4, ½ balíku xerox. papíru, desky na číslice a tečky a na skládací abecedu, tabulka 

pro 1. třídu ZŠ – A4 + 2 fixy, učebnice AJ Listen and play – WITH TEDDY BEARS! 1. a 2. díl, 1 x 

úkolníček 644, 1 x sešit 511 s pomocnými linkami, 1 x sešit 513 

 

 

3. KAŽDÉMU ŽÁKOVI 1. TŘÍDY POSKYTNE ŠKOLA ZDARMA TYTO UČEBNÍ POMŮCKY: 
Slabikář s kocourkem Samem (nakl. Nová škola Brno-duha), Živou abecedu s kocourkem Samem 

(nakl. Nová škola Brno-duha ), Pracovní učebnice Prvouka 1 (nakl. Nová škola Brno-duha), 

Matematika 1. – 4. díl (Alter), První psaní s kocourkem Samem (nakl. Nová škola Brno-duha ), 

Písanky 1. -4. díl (nakl. Nová škola Brno-duha), Matematické pětiminutovky (Alter), 2x pero Tornádo, 

2 sady barevných papírů (1 pevnější), žákovskou knížku a obal. 
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1. ročník 
počet na žáka Obstará škola, zaplatí rodiče 

Bílé čtvrtky A4 (balík 200 ks) 1 ks 

Papír Xerox A4  80g (balení 500 listů) 1 ks 

Desky na číslice a písmena Junior - desky na písmena 1 ks 

Desky na číslice a písmena Junior - desky na číslice 1 ks 

tabulka pro 1. třídu A4 + 2 fixy 1 ks 

úkolníček 644 1 ks 

sešit 511 s pomocnými linkami 1 ks 

sešit 513 1 ks 

Listen and play - WITH TEDDY BEARS! 1. díl (učebnice) 1 ks 

Listen and play - WITH TEDDY BEARS! 2. díl (učebnice) 1 ks 

 

CELKEM 343 Kč 
 
SPECIFICKÝ SYMBOL 
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812 

813 
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