
Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské náměstí 44/12 
 

Seznam školních pomůcek pro 1. B   
 

Ze školy děti dostanou školní vybavení v rozsahu určeném MŠMT: 

 
 učebnice a pracovní sešity do Čj, M, Čjs, písanky, žákovskou knížku 

 číslice a písmena 

 mazací tabulku a fix  

 nůžky s kulatou špičkou 

 výkresy formátu A3 a A4 

 vodové barvy 

 lepidlo  

 deníček na úkoly A6 

 

 

Rodiče zakoupí tyto další pomůcky, které budou děti potřebovat: 

 
1) POUZDRO:  
 

 3x trojhranná tužka č. 2 

 větší sada trojhranných pastelek (12 ks) 

 krátké pravítko 

 ořezávátko 

 guma 

 

 

2) KUFŘÍK DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY:  

 

 štětce (1x velký plochý, 1x silný kulatý, 1x slabý kulatý) 

 igelit na lavici 

 1x hadřík 

 plastelína + uzavíratelný sáček na plastelínu + podložka A3 na modelování 

 širší kelímek na vodu, paleta na míchání barev 

 voskovky 

 staré tričko, košile nebo zástěrka 

 tuš, kelímek pod tuš (např. od Ramy)  

 2x sada měkkých a 2x sada tvrdých barevných papírů 

 fixy (min. 12 barev) 

 suché pastely (12 barev) 

 lepidlo Herkules 

 

3) TĚLESNÁ VÝCHOVA: 

 

 dostatečně prostorný látkový sáček na cvičební úbor 

 sálová obuv 

 cvičební úbor - tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláky, mikina 

 tenisový míček 

 

 



 

4) OSTATNÍ:  
 

 zásobník na číslice  

(Zásobník na písmena NEPOŘIZUJTE, budeme používat jiný typ písmen.) 

 1x balík papírů na kopírování A4 

 náčrtníkový blok velikosti A4 bez linek 

 1x krabice papírových kapesníčků 

 1x toaletní papír 

 1x tekuté mýdlo 

 přezůvky v látkovém sáčku 

 boxík na svačinu, láhev na pití 

 

 

Peníze na třídní fond - 300,- Kč - budu vybírat na první rodičovské schůzce v září.  Z těchto 

peněz financuji další drobné nákupy výtvarných potřeb na tvoření během roku, velké tuby 

temperových barev, vstupné na akce a hromadný nákup sešitů. Sešity kupuji do jednotlivých 

předmětů všem stejné, aby nám to usnadnilo orientaci, do čeho psát.  

 

 

 

Aktualizováno dne 30. 6. 2022     Mgr. Hana Chlupáčková 


