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Učební pomůcky pro 1. ročník  -  2021/2022 

  
 l. OBSTARAJÍ RODIČE – prosíme vše podepsat 

aktovka 
penál:      3x tužka č. 2 (HB),  pastelky - 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, progresy – 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, modelína, špejle 
                suché pastely 12 barev                                             
                hadřík, staré noviny na lavici (na výtvarnou výchovu) 

    pracovní oděv (dle uvážení rodičů)  
potřeby na tělesnou výchovu: (vše v sáčku nebo v tašce) 
                 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)  
 
2. OBSTARÁ ŠKOLA ZAPLATÍ RODIČE 

 
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, rychlovazač na portfolio, euroobaly, učebnice AJ Listen and play – WITH 
TEDDY BEARS! 1. a 2. díl 
 
 
3. KAŽDÉMU ŽÁKOVI 1. TŘÍDY POSKYTNE ŠKOLA ZDARMA TYTO UČEBNÍ POMŮCKY: 
 
2x pero Tornado, Barevné papíry + kartonové, žákovská knížka, obal na žákovskou knížku, Slabikář 
(DUHOVÁ ŘADA, nns), Živá abeceda (DUHOVÁ ŘADA, nns), Živá abeceda (DUHOVÁ ŘADA, nns), Moje 
první psaní (nns), Poznáváme abecedu (nns), Písanka 1 – 4 (DUHOVÁ ŘADA, nns), Matematika 1 – 4A 
(Alter), Matematické pětiminutovky 1 – 3, Já a můj svět – prvouka (nns). 
 


