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Učební pomůcky pro 2. ročník   -   2021-2022 
 

 l. OBSTARAJÍ RODIČE – prosíme vše podepsat 
aktovka 
penál:    2x pero Tornádo  
               2x tužka č. 2 ,  2 x tužka č. 3 
               pastelky, malé pravítko k upevnění v penálu 
               guma, ořezávátko, nůžky, lepidlo KORES v tubě (k upevnění v penálu) 
trojúhelník s ryskou 
obaly na sešity a učebnice 
potřeby na výtvarnou výchovu (v kufříku):  
               štětce – plochý č. 12, kulatý – č. 4, 6, 8 
               vodové barvy               
               tempery a paleta                
               voskovky, černý fix, obyčejná tužka č.1 
               tekuté lepidlo (HERKULES) 
               modelína, podložka na modelování  (uložit na dno kufříku) 
               suché pastely, špejle , hadřík, noviny, kelímek na vodu 
potřeby na tělesnou výchovu:               
               cvičební úbor do tělocvičny a na hřiště v látkové tašce 
               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 (doporučujeme otevřené zdravotní pantofle) 
 celé balení papírových kapesníků 

Veškeré pomůcky prosíme označit jménem a třídou. 
 
2. OBSTARÁ ŠKOLA ZAPLATÍ RODIČE – na 1 žáka 
Pracovní sešity, sešity a další pomůcky, které hromadně nakoupí škola po zaplacení částky rodiči. 
Zaplacením níže uvedené částky rodič souhlasí s tím, že případný přeplatek bude převeden do 
třídního fondu.: 

Český jazky 2, 1. díl (s Agátou, nns), Český jazky 2, 2. díl (s Agátou, nns), Písanka 2 1. a 2. díl (nns), 
Matematika sešit č. 4/B, 5 – 7 (Alter), Prvouka 2 – Čtení s porozuměním (Nová škola DUHA), Mini 
Magic Level 1. 

Papír Xerox, bílé čtvrtky A4, barevné papíry A4 80 g, žákovská knížka a obal. 

Sešity: A5 linkovaný 512 - 1 ks, A5 linkovaný 513 – 1 ks. 

 
 
 
 
 
 
 
  



2. ročník počet na žáka 
Český jazyk 2 NOVĚ 1. díl, nns, kód 2-63  1 ks 
Český jazyk 2 NOVĚ 2. díl, nns, kód 2-64 1 ks 
Písanka 2, 1. díl dvoubarevná, nns, kód 2-78 1 ks 
Písanka 2, 2. díl dvoubarevná, nns, kód 2-79 1 ks 
Mini Magic level 1 Pupil's Book 1 ks 
Matematika sešit č.4/B, alter, kód 092887 1 ks 
Matematika sešit č.5, alter, kód 092728 1 ks 
Matematika sešit č.6, alter, kód 092729  1 ks 
Matematika sešit č.7, alter, kód 092730  1 ks 
Prvouka 2 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním 1 ks 

 
 Papír Xerox A4  80g  150 ks 

Bílé čtvrtky A4 15 ks  
žákovská knížka 1 ks 
obal na žákovskou knížku 1 ks 
Barevné papíry 80g tenké 5 ks 
    
A5 linkovaný 10 listů 513 1 ks  
A5 linkovaný 10 listů 512 2 pomocné linky na ČJ 1 ks  

 

CELKEM 919 Kč 
 

 

TŘÍDA SPECIFICKÝ SYMBOL 
1.A 821 
1.B 822 
1.C 823 
1.D 824 

 

 


