
 
Seznam potřebných pomůcek pro žáky 2. ročníku 
 
Přezůvky s pevnou patou, látkový ubrousek nebo prostírání na svačinu 
Žáci, kteří si neobjednali pracovní sešity, budou mít průhledné folie A5, A4, aby mohli pracovat ve 
vypůjčených pracovních sešitech 
 
Do pouzdra: 
2 pera (ne gumovací, je možné tornádo/torpédo), tužky č. 1, 2, 3 po dvou kusech, dále pastelky, gumu, 
ořezávátko se zásobníčkem, nůžky, lepidlo – malý váleček, zelený tenký fix, nůžky 
 
Do VV – uložit do kufříku: 
Paleta na barvy (malá), měkké pastelky (12ks), anilinové barvy, voskovky, progresa, lepidlo Herkules – 
tekuté, tyčinkové lepidko KORES – větší i menší, plastelína, štětec plochý č. 12, štětec kulatý č. 8, kelímek 
na vodu, hadřík, igelitový ubrus na stůl nejméně 60x70 cm, starou košili nebo zástěrku. Základní sada 
fixů. Černý permanentní fix – tenčí a silnější 
 
Matematika: pevná fólie A5, dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, kalkulačka  
 
Tělesná výchova: tričko, kraťasy, tepláková souprava, ponožky, cvičky, tenisky  
Veškeré věci na TV uložte do plátěných, případně jiných pytlíků na sportovní věci, ideálně do dvou. 
Zvlášť na oblečení a zvlášť na boty. 
 
Školní družina: tepláky nebo jiné pohodlné oblečení na hraní 
 
Uvítáme dary do VV a PČ: 
např. papíry, kartony, bavlnky, vlny, špachtle, dřívka, různé ozdoby,… 
 
Škola hromadně nakoupí: 
 
Aby nemusel každý rodič nakupovat podle seznamu jednotlivé sešity, barevné papíry, klovatiny a ostatní 
věci, škola nakoupí vše hromadně.  
Na níže uvedené potřeby do výuky, které je v průběhu roku třeba koupit a kopírování budeme v září 
vybírat částku 400 Kč.  
Částka za sešity bude upřesněna v září. 
 
Orientační seznam školních potřeb, které se nakupují hromadně: 
Sešity do vyučování, papíry ke kopírování, tonery 
Výtvarná výchova: tempery, výkresy A4, výkresy A3, náčrtníky, barevné papíry, barevné inkousty, tuš, 
redispero, uhel, rudka, klovatina, barevné pastely, balicí papír, hedvábný papír, krepový papír, 
aquarelové barvy... 
Pracovní vyučování: špejle, odstřižky látek, filc, vyšívací textilie, nitě, špendlíky, barevné papíry, barevné 
kartony …  
 
 
 
 
 
 


