
INFORMACE O UČEBNÍCH POMŮCKÁCH PRO RODIČE BUDOUCÍCH 
PRVŇÁČKŮ ZŠ KANICE 

 
1. Děti obdrží zdarma od školy tyto učební pomůcky a učebnice : 
 
Učebnice a pracovní sešity: 
Čj – Moje první psaní (NŠ) 

Živá abeceda (NŠ) 
Slabikář (NŠ)  

            Pracovní sešit ke Slabikáři (NŠ) 
Písanky 1. -4. díl (NŠ) 

M – Pracovní učebnice 1. -3. díl (SPN) 
Početníček (Didaktis) 

Prv – Prvouka 1 ((NŠ) 
(NŠ – nakladatelství Nová škola, nakladatelství Didaktis, nakladatelství SPN) 
 
Učební pomůcky: 
Skládací abeceda (NŠ) 
Soubor značek a číslic (NŠ) 
Papírové mince (NŠ) 
Pryž KOH-I-NOOR 
1 x sešit s pomocnými linkami 511+ 
1 x sešit s pomocnými linkami 512+ 
Tužka trojboká slabá 
Tužka trojboká silná  
Žákovská knížka 
Plastelína 10 ks 
Barevné papíry A4 - 20 listů 
Stíratelná tabulka A4 + fix 
 

   
2. Další potřeby žáka pro 1. ročník – zakoupí rodiče: 
Aktovka (vybírejte s dítětem, vyzkoušet na záda) 
Desky na sešity (stačí A5) nebo psaníčkové složky s drukem A5 - 1x, A4 - 4x 
Desky na písmena a desky na číslice 
Notový sešit A4 (mohou pak používat i ve 2. ročníku), sešit č. 440, 2 x deníček č. 644, sešit 511 
 s pomocnými linkami 
Obaly na sešity a učebnice, prospektový obal (euroobal) asi 20 ks 
Průhledná složka s kroužkovou vazbou  A4 na euroobaly (do AJ) 
Papírový pořadač  
Plastová krabice na pomůcky s víkem, výška asi 10 cm (nejlépe TROFAST z IKEA) 
hadřík a náhradní fix na stíratelnou tabulku 
Pouzdro 

● 2x tužka č. 1 - trojhranná 
● 2x tužka č. 2 - trojhranná 
● pero plnicí, Tornádo, Stabilo, NE GUMOVACÍ (prosinec), hadřík, náhradní bombičky 
● nůžky s kulatou špičkou (vyzkoušejte, zda stříhají) 
Upozornění  - existují speciální pera a nůžky pro leváky. 
● pravítko 15cm, ořezávátko, guma 
● krabičku na papírové mince  
● papírové hodiny 
● krabička s 20 vršky od PET lahví (nejlépe 4 barvy po pěti kusech) 



● pastelky alespoň 12 ks (budou se používat i ve výtvarné výchově) 
● žákovské počítadlo 100 kuličkové (10 x 10 kuliček) 

Výtvarná výchova  
● hadřík, kelímek na vodu 
● pracovní košile nebo triko s dlouhým rukávem 
● igelitovou plenu (asi 50 x 70 cm) 
● plastovou krabici na pomůcky s víkem, výška asi 25 cm (nejlépe TROFAST z IKEA) 
● vodové barvy s bělobou 
● tempery 6 ks 
● štětec č.4,  6 a 8 kulatý, č. 12 plochý 
● modelovací podložka A4 
● voskovky  
● tenký černý fix, tlustý černý fix 
● lepidlo tyčinkové větší Herkules (30 - 40g) 
● plastová paleta na míchání barev 

Tělesná výchova (vše uložit do látkového pytlíku na zatažení a podepsat) 
● sportovní oblečení (do tělocvičny, v teplých měsících i na ven) 
● pevná sportovní obuv (ne s černou podrážkou, ne Jarmilky – nefixují nohy, kloužou) 
 

Ručník s poutkem, 1x karton vícevrstvých papírových kapesníčků, 2 x krabice papírových kapesníků 
jednorázových vytahovacích, ubrousek na svačení (pokud dítě nemá svačinu v krabičce), přezůvky s bílou 
podrážkou (ne pantofle), malou lžičku (svačina ve ŠJ - jogurt). 
Menší pytlíček nebo peněženku na lístečky ze třídní hry. 
 
Prosím, vše dětem podepište a označte. 
Každý den malou svačinku, pití. 
Pro případ potřeby uvádím svůj e-mail : k.gronichova@seznam.cz 
 

Děkuji 
Mgr. Kateřina Gronichová, tř. uč.  

 
 
 
  



SEZNAM  POTŘEB  ŽÁKA  PRO 2. TŘÍDU, šk. rok 2019/2020   
 Desky na sešity (stačí menší) 
Obaly na sešity a učebnice (všechny učebnice musejí být obalené) 
 Sešity – 4x č. 512, 2x č. 523, 2x č. 644 (školní + ŠD), 1x notový sešit velký A4(může být i z 1. třídy), 

kroužková složka A4 s euroobaly (40ks) na pracovní listy do AJ, 2x č. 520 + 2krát linkovaná 
podložka do sešitu (lenoch). Okraje v sešitech výhoda. 

Další pomůcky – fólie na psaní A4, papírový pořadač na pracovní listy, mazací tabulka, fix a hadřík na 
tabulku, krabičku nebo peněženku na lístečky (třídní soutěž), desky s číslicemi 0-20 z 1. ročníku 

Pouzdro 

● 2x tužka č. 3 
● 3x tužka č. 2 
● 2x pero (NE mazací pero) 
● hadřík, ořezávátko, guma, lepidlo vytáčecí (Kores), pastelky 
● 2x pravítko (rovné a trojúhelníkové) 
● nůžky s kulatou špičkou, které stříhají 
● zvýrazňovač 1ks libovolné barvy (nejlépe růžový, oranžový, žlutý nebo zelený) 

Matematika 

● krabičku s papírovými mincemi z 1. roč. 
● žákovské počítadlo 100 kuličkové (10 x 10 kuliček) 
● krabičku s vršky od PET lahví (30 kusů) 

Výtvarná výchova 

● podložka na modelování 
● kelímek na vodu, hadřík, černý fix 0,3, tlustý černý fix 
● pracovní košile nebo triko s dlouhým rukávem 
● igelitovou plenu na pokrytí lavice 
● krabice na pomůcky do výtvarné výchovy z 1. třídy 
● velkou plastelínu, vodové barvy s bělobou, tempery ( stačí 6 barev) 
● voskovky, lepidlo (vytáčecí nebo pasta v tubě) 
● štětce č. 6, 8, 12 (plochý, kulatý) 

Tělesná výchova (vše uložit do látkového pytlíku na zatažení) 
● sportovní oblečení (do tělocvičny, v teplých měsících i na ven) 
● pevná sportovní obuv (ne s černou podrážkou, ne Jarmilky) 

  
Ručník s poutkem, lžičku na svačinu (ponechají si v aktovce), 1 x 10 balíčků papírových kapesníků, 2 
balení papírových kapesníčků tahacích, ubrousek na svačení, přezůvky s bílou podrážkou. 
  
Prosím, vše dětem podepište a označte nejlépe lihovým fixem. 
Každý den malou svačinku, pití, kapesník. Případné dotazy nebo nejasnosti vám ráda zodpovím buď 
osobně nebo prostřednictvím e-mailu (dana197@seznam.cz). 

 
Děkuji. Mgr. Dana Pospíšilová 

  
 
 

mailto:dana197@seznam.cz


 
 

 
 

Sešity a učební pomůcky pro žáky 3.A 
 
Jazyk český 4 x sešit č. 523 (okraje výhoda)  

1 sešit v tvrdé vazbě linkovaný A5 cca 30,-Kč /záznamní kniha/  
Matematika 3x sešit 523 (okraje výhoda)  

1 x nelinkovaný sešit č. 520 do geometrie s lenochem, rýsovací potřeby: kružítko, 
pravítko (cca 15 - 20 cm), trojúhelník pravoúhlý s ryskou, tužka na rýsování č. 3 
nebo pentel. tužka  

Jazyk anglický 1x linkovaný sešit 513, složka na pracovní listy, učebnici, PS a sešit (plastová)  
Prvouka 1x sešit č. 520 (okraje výhoda) , lenoch 
Tělesná výchova cvičební úbor, tepláková souprava na cvičení na hřišti, botasky na hřiště  

pevnou cvičební obuv se světlou podrážkou do tělocvičny,  
HV 1x notový sešit (nejlépe  notový A4, i z 2. ročníku), složka na patent A4 
VV + PČ nůžky, lepidlo, pastelky, fix černý tlustý i tenký, fixy, voskovky  

barevné papíry, velká plastelína  
barvy temperové (základní sada), barvy vodové  
štětec kulatý č. 8, 6; plochý č. 12, hadřík, krycí ubrus na lavici,  
kelímek na vodu, paleta, pracovní košile nebo triko s dlouhým rukávem  
box s víkem z PVC na výtvarné pomůcky velký (ze 2.třídy) /Ikea/  

Další  
Vše dětem podepište a označte  
obaly na učebnice a sešity, složku na sešity  
tornádo a zmizík (ne mazací pero Pilot), opravné pero, mazací fix na tabulku 2 ks, tabulka A5  
pevná průsvitná fólie popisovací A4  
papírový pořadač na uložení prac. listů  
tužky č. 1,2,3, guma, ořezávátko  
ručník, přezůvky, malá lžička, papírové kapesníky (mít v aktovce) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sešity a učební pomůcky pro žáky 3.B , šk. rok 2019/2020 
  

 Jazyk český: 
 4 x sešit č. 523 (okraje výhoda)  
  
Matematika: 
 3x sešit 523 (okraje výhoda)  
1 x nelinkovaný sešit č. 520 do geometrie s lenochem 
 rýsovací potřeby: kružítko, pravítko (cca 15 - 20 cm), trojúhelník pravoúhlý s ryskou, tužka na rýsování 
č. 3 nebo pentel. tužka 
  
Jazyk anglický: 
 2x linkovaný sešit 513 
složka (plastová - psaníčko na patent) na pracovní listy aj. 
  
Prvouka: 
1x sešit č. 520 (okraje výhoda) , lenoch, složka plastová 
 
Tělesná výchova: 
 cvičební úbor, tepláková souprava na cvičení na hřišti, botasky na hřiště,  pevnou cvičební obuv se 
světlou podrážkou do tělocvičny, vše do textilního pytlíku či tašky 
  
Hudební výchova: 
1x notový sešit (nejlépe notový A4, i z 2. ročníku), složka na patent A4 
  
Výtvarná výchova a pracovní činnosti: 
nůžky, lepidlo (tyčinkové i Herkules tekutý), pastelky, zvýrazňovač a fixy, fix černý tlustý i tenký, 
voskovky,  barevné papíry, velká plastelína,  barvy temperové (základní sada), barvy vodové,  štětce ( 
kulaté a ploché č. 6, 8, 12, dle uvážení), hadřík, krycí ubrus na lavici,  kelímek na vodu, paleta, pracovní 
košile nebo triko s dlouhým rukávem,  box s víkem z PVC na výtvarné pomůcky velký (ze 2.třídy) 
  
Ostatní: 
složku na sešity - papírový pořadač  z loňska na hotové pracovní listy 
pouzdro 
pero ( i náhradní ) a náhradní náplně (nesouhlasím s gumovacími pery, raději Tornádo, doporučuji Stabila 
nebo plnicí pera) 
mazací fix na tabulku 2 ks, tabulka A5  
pevná průsvitná fólie na psaní tužkou A4 
náhradní sešit 523 a euroobaly (asi 10 ks) připravit do boxu k VV 
tužky č. 1,2,3, guma, ořezávátko 
ručník 
přezůvky, 
malá lžička (bude v aktovce) 
papírové kapesníky - každé dítě bude mít podepsaný box kapesníků a náhradní balíček - 10 kapesníků v 
aktovce  (už nebude společná krabice, každé dítě bude mít svoje kapesníky) 
deníček na úkoly - Úkolníček, (případně deníček do družiny) 
box se svačinou a láhev s pitím 
všechny věci dětem podepište 
všechny učebnice a sešity budou obaleny 
V případě nejasností a dotazů mě kontaktujte (mailem, přes Edookit) 
  
Vypracovala: Mgr. Lenka Vondrušková 



  
 
 

Sešity a učební pomůcky pro žáky IV. ročníku 

ČJ 5 linkovaných sešitů č. 523 (okraje výhoda) 
1 sešit v tvrdé vazbě linkovaný A5 cca 30,-Kč /záznamní kniha z 3. třídy/ 

M   3 linkované sešity 523 (okraje výhoda) 
  1 nelinkovaný sešit č. 420 (A4) do geometrie s lenochem 
  rýsovací potřeby (kružítko, pravítko, trojúhelník pravoúhlý s ryskou, tužka na  
  rýsování – tvrdost HB nebo pentelka) 

AJ  2 linkovaný sešit č. 523, složka na pracovní listy (plastová průsvitná), bude se pořizovat 
pracovní sešit 

Vl 
 

  2 sešity č. 523 (okraje výhoda) linkované nebo nelinkované s lenochem,  plastová 
složka na pracovní listy  

Přv  1 sešit č. 523  linkovaný nebo nelinkovaný s lenochem,  plastová složka na pracovní 
listy 

TV   cvičební úbor (tričko, tepláky nebo bermudy) 
tepláková souprava na cvičení na hřišti 
pevná cvičební obuv se světlou podrážkou do tělocvičny 
botasky na hřiště 

  HV 1 notovýA4  sešit (z 3. třídy) 

 
 
 

VV 

nůžky 
lepidlo 2 ks 
pastelky 
fixy 
voskovky 
černý centropen 0,5 a černý fix 
barevné papíry 
barvy temperové (základní sada) nebo vodové 
štětec kulatý č. 8, plochý č. 12 
kelímek na vodu 
pracovní košile nebo triko s dlouhým rukávem 
hadřík 
krycí ubrus na lavici 
box s víkem z PVC na výtvarné pomůcky (Ikea) 

PČ 1 linkovaný sešit č. 523 (okraje výhoda) 

EtV 1 sešit A5 nelinkovaný s lenochem 

INF 1 linkovaný sešity č. 523 (okraje výhoda) 



Další pomůcky: 
kalkulátor 
Tornádo a zmizík (gumovací pero- NE!) 
opravné pero 
tužky č. 1, 2, 3 
guma 
pevná průsvitná fólie popisovací A4 
papírový pořadač na uložení pracovních listů 
ručník 

 
 
 
 

 
Sešity a učební pomůcky pro žáky V. ročníku 

 
Jazyk  český- 5 sešitů č. 523 
Matematika – 3 sešity č. 523, 

1 velký-A4,č.420 nelinkovaný sešit do geometrie s lenochem, rýsovací potřeby (kružítko + 
náplně, pravítko - 30cm, trojúhelník s ryskou, 2x tužka na rýsování – tvrdost HB nebo 
pentelka nebo č.3)  

Jazyk anglický – 2x linkovaný sešit 523, složka na pracovní listy, učebnici, PS a sešit, plastová složka na 
pracovní listy, rychlovazač + eurofolie cca 20ks 

Vlastivěda – linkovaný nebo nelinkovaný sešit A5, plastová složka na pracovní listy 
Přírodověda – linkovaný nebo nelinkovaný sešit A5, plastová složka na pracovní listy 
Inf - sešit ze 4. třídy 
Tělesná výchova – cvičební úbor - tričko, kraťasy  

tepláková souprava na cvičení na hřišti,  
cvičební obuv se světlou podrážkou do tělocvičny,  
botasky  

Hudební výchova - notový sešit A4 (i ze 4. r.), složka na patent 
Vv - nůžky, lepidlo Herkules - tekuté, lepidlo v tubě,vodové a temperové barvy (doporučuji koh-i-noor), 
hadřík, paletu nebo něco místo palety, štětce: kulatý š.8,12 a plochý č.4 a č.12, barevné papíry, kelímek 
na vodu - větší, ubrus nebo desky A2,voskovky, pracovní triko, zástěra nebo něco podobného 
 
 

Další pomůcky: 
kalkulátor 
tornádo a zmizík (gumovací pero- NE!) 
opravné pero 
tužky č. 1, 2, 3 
guma 
pevná průsvitná folie popisovací A4, popisovací fix, hadřík,  
papírový pořadač na uložení pracovních listů 
ručník 

 
 
 

 
 
  



Sešity a učební pomůcky pro žáky VI. ročníku 
 
Jazyk český – 2 linkované sešity 544, 3 linkované sešity 524, plastová složka na pracovní listy,                

kroužkový pořadač A4 
Jazyk anglický – 2x linkovaný sešit 524, 1 průhledná popisovací fólie formát A4, plastovou složku na                

pracovní listy, učebnici, PS a sešity 
Matematika – 2x nelinkovaný sešit A4 + lenochy, linkovaný sešit A5 na testy, linkovaný sešit A5 na                 

DÚ, rýsovací potřeby (kružítko, pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, tužky), 
Dějepis – linkovaný sešit A5 (544) 
Přírodopis – velký nelinkovaný sešit A4, velký sešit nelinkovaný tenký, plastová složka na pracovní              

listy 
Zeměpis – nelinkovaný sešit A5, lenoch 
Fyzika – 2 nelinkované sešity A4 (+ lenochy), linkovaný sešit A5 na testy 
Informatika – 1 nelinkovaný sešit A4, lenoch 
Výtvarná výchova – barvy vodové, temperové, štětce, černé fixy, nůžky, pracovní plášť (pracovní košile,              

hadříky na utírání) 
Výchova k občanství – linkovaný sešit A5 (č. 544) 
Výchova ke zdraví – nelinkovaný sešit A5 
Praktické činnosti – nelinkovaný sešit A5 
Hudební výchova – notový sešit, složka na patent 
Tělesná výchova – cvičební úbor, tepláková souprava, 

cvičební obuv se světlou podrážkou, botasky na hřiště 
 
 

Sešity a učební pomůcky pro žáky VII. ročníku 
 
Jazyk český – linkovaný sešit 544, 3 sešity 524 
Jazyk anglický – 2x linkovaný sešit 524, 1 průhledná popisovací fólie formát A4, plastovou složku na                

pracovní listy, učebnici, PS a sešity  
Jazyk německý – linkovaný sešit 524, plastová složka na pracovní listy 
Matematika – 2x nelinkovaný sešit A4 + lenochy, linkovaný sešit A5 na DÚ, rýsovací potřeby (kružítko,                

pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, tužky), 
Dějepis – linkovaný sešit A5 (544) 
Přírodopis – velký nelinkovaný sešit A4, plastová složka na pracovní listy  
Zeměpis – nelinkovaný sešit A5, lenoch 
Fyzika – 1 nelinkovaný sešit A4 (+ lenoch) 
Informatika – 1 nelinkovaný sešit A4 (doporučuji pokračovat v sešitě ze 6. ročníku), lenoch 
Výtvarná výchova – barvy vodové, temperové, štětce, černé fixy, nůžky, pracovní plášť (pracovní košile,              

hadříky na utírání) 
Výchova k občanství – linkovaný sešit A5 (č. 544) 
Výchova ke zdraví – nelinkovaný sešit A5 
Praktické činnosti – nelinkovaný sešit A5 
Hudební výchova – notový sešit, složka na patent 
Tělesná výchova – cvičební úbor, tepláková souprava, 

cvičební obuv se světlou podrážkou, botasky na hřiště 
 
 

Sešity a učební pomůcky pro žáky  VIII. ročníku 
 
Jazyk český – linkovaný sešit 544, 3 sešity 524 
Jazyk anglický – 2x linkovaný sešit 524, 1 průhledná popisovací fólie formát A4, plastovou složku na                

pracovní listy, učebnici, PS a sešity  
Jazyk německý – linkovaný sešit 524, plastová složka na pracovní listy 



Matematika – 2x nelinkovaný sešit A4 + lenochy, linkovaný sešit A5 na DÚ, rýsovací potřeby (kružítko,                
pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, tužky), 

Dějepis – linkovaný sešit A5 (544) 
Přírodopis – velký nelinkovaný sešit A4, plastová složka na pracovní listy 
Zeměpis – nelinkovaný sešit A5, lenoch 
Fyzika – 1 nelinkovaný sešit A4 (+ lenoch) 
Chemie - 2 nelinkované sešity A4 ( + lenochy), pracovní oblečení s dlouhým rukávem 
Informatika – 1 nelinkovaný sešit A4 (nejlépe pokračovat z předchozích ročníků), lenoch 
Výtvarná výchova – barvy vodové, temperové, štětce, černé fixy, nůžky, pracovní plášť (pracovní košile,              

hadříky na utírání) 
Výchova k občanství – linkovaný sešit A5 (č. 544) 
Praktické činnosti – nelinkovaný sešit A5 
Volba povolání – 1 sešit A4 
Hudební výchova – notový sešit, složka na patent 
Tělesná výchova – cvičební úbor, tepláková souprava, 

cvičební obuv se světlou podrážkou, botasky na hřiště 
 

Sešity a učební pomůcky pro žáky IX. ročníku 
 
Jazyk český – linkovaný sešit 544, 3 sešity 524 
Jazyk anglický – 2x linkovaný sešit 524, 1 průhledná popisovací fólie formát A4, plastovou složku na                

pracovní listy, učebnici, PS a sešity 
Jazyk německý – linkovaný sešit 524, plastová složka na pracovní listy 
Matematika – 2x nelinkovaný sešit A4 + lenochy, linkovaný sešit A5 na DÚ, rýsovací potřeby (kružítko,                

pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, tužky, vědecká kalkulačka), 
Cvičení z matematiky+Finanční matematika - nelinkovaný sešit A4 (+ lenoch) 
Dějepis – linkovaný sešit A5 (544) 
Přírodopis – velký nelinkovaný sešit A4, plastová složka na pracovní listy 
Zeměpis – nelinkovaný sešit A5, lenoch 
Fyzika – 1 nelinkovaný sešit A4 (+ lenoch) 
Chemie - 1 nelinkovaný sešit A4 (+ lenoch) 
Informatika – 1 nelinkovaný sešit A4 (může být z předchozích ročníků), lenoch 
Výtvarná výchova – barvy vodové, temperové, štětce, černé fixy, nůžky, pracovní plášť (pracovní košile,              

hadříky na utírání) 
Výchova k občanství – linkovaný sešit A5 (č. 544) 
Výchova ke zdraví - nelinkovaný sešit A5 
Praktické činnosti – nelinkovaný sešit A5 
Volba povolání – 1 sešit A4 
Hudební výchova – notový sešit, složka na patent 
Tělesná výchova – cvičební úbor, tepláková souprava, 

cvičební obuv se světlou podrážkou, botasky na hřiště 
 


