
Sešity a pomůcky – 2. ročník 

 Typ a počet ks Vyučující 

Čj Sešity nakoupím hromadně  Kumpoštová 

M Sešity nakoupím hromadně  Kumpoštová 

Čas Papírové hodiny Kumpoštová 

Hv - Kumpoštová 

Vv Kelímek na vodu, štětce – více druhů (silný, plochý, tenký aj.), 
igelit na lavici, zástěra nebo staré triko, tempery, progresy, 
voskové pastely, tenké fixy, hadříky, plátěný pytlík na lavici na 
zapínání. Některé věci použijte z předchozího roku. 

Kumpoštová 
 

Tv Plátěný pytlík na věci – triko, tepláky nebo elasťáky, kraťasy, boty 
na ven a do tělocvičny, švihadlo  

Kumpoštová 
 

Pč Nůžky a lepidlo v tubě  Kumpoštová 

ostatní 
 

Plátěný pytlík na přezůvky, přezůvky, ručník, malé pravítko do 
penaltu, 2 pera (ne gumovací), pstelky, 2x tužky č, 2, 2x tužky č. 3, 
obaly na sešity, prostírání na svačinu. 

 

 

Sešity a pomůcky – 3. ročník 

 Typ a počet ks Vyučující 

Čj Sešity nakoupím hromadně. Klímová 

Aj 1 x Linkovaný A4 60 listů např.  
Sešit 464, A4 60 l. linkovaný 8 mm TRAVEL - mix motivů - SEVT.cz 
1 x 444, 1 x 544 

Straková 
 
Syřiště 

M Sešity nakoupím hromadně. Klímová 
 

Čas Sešity nakoupím hromadně. Pořídit jen papírové hodiny - funkční. Klímová 
 

Hv 0 Klímová 
 

Vv, Pč Igelit na lavici (prosím o nový – čistý), vodové barvy, kelímek na 
vodu, hadříky, štětce – plochý široký, plochý užší, kulatý tlustší, 
kulatý užší, suchý pastel, pastelky, temperové barvy (paletu), fixy, 
barevné papíry, voskové pastelky, progresa, lepidlo, zástěra (triko) 
na ochranu školního oblečení. (Něco dáte jistě dohromady ještě z 
tohoto školního roku, něco bude potřeba dokoupit nové.) 

Klímová 
 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké oblečení 
(legín + tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven, švihadlo správné 
délky. Od 2. pololetí počítejte s výcvikem plavání. 
 

Klímová 
 

 Úkolníček – malý notýsek.  

ostatní Vybavení penálu - rovné pravítko krátké do penálu a dlouhé 
pravítko 30 cm na geometrii, guma, 2x pero (ne gumovací!!!), 
pastelky, tenké fixy, ořezávátko se zásobníkem, obyčejné tužky 
grafitové 2x č. 2, 2x č. 3, lepidlo, malé školní nůžky. 
Ručník, přezůvky a plátěný sáček na přezůvky, plátěný sáček na 
TV úbor (vše pojmenované).  
Prostírání na svačinku. Papírové kapesníčky – 1 balení. 

 

 

https://www.sevt.cz/produkt/sesit-464-a4-60-l-linkovany-8-mm-travel-mix-motivu-51232560000/?CategoryExternalID=2327


Sešity a pomůcky – 4. ročník 

 Typ a počet ks Vyučující 

Čj Sešity se koupí hromadně. Zicháčková 

Aj 1xvelký červený 444,2x malý červený 544, pracovní sešit Machková 

Aj Pokračujeme v sešitě - workbook- z minulého roku Straková 
 

M Sešity se koupí hromadně. 
 

Kozáková 

Čas Sešity se koupí hromadně. 
 

Kozáková 
 

Hv  Kocourek 

Tv Sportovní obuv vnitřní, sportovní obuv venkovní, lehké oblečení 
(legíny + tričko, kraťasy..), oblečení na ven - legíny, tepláky, 
mikina. 

Kozáková, Machková 
 

Pč + Vv Igelit na lavici (prosím o nový – čistý), vodové barvy, kelímek na 
vodu, hadříky, štětce – plochý široký, plochý užší, kulatý tlustší, 
kulatý užší, suchý pastel, pastelky, temperové barvy (paletu), fixy, 
barevné papíry, voskové pastelky, lepidlo, nůžky, zástěra (triko) 
na ochranu oblečení.  

Kozáková 
 

ostatní Malý sešitek/úkoláček. 
Vybavení penálu - pravítko trojúhelník, dlouhé pravítko 30 cm, 
guma, 2x pero (spíše ne gumovací), pastelky, fixy, ořezávátko se 
zásobníkem, obyčejné tužky 2x č. 2, 2x č. 3, lepidlo, malé školní 
nůžky. 
Ručník, přezůvky a plátěný sáček na přezůvky, plátěný sáček na 
TV úbor (vše pojmenované).  
Papírové kapesníčky – 1 balení. 
 

 

 

 

 

 

Sešity a pomůcky – 5. ročník 

 Typ a počet ks Vyučující 

Čj 3x 523 Paseková 

Aj 1xvelký červený 444,2x malý červený 544, pracovní sešit 
1 x 444, 1 x 544 

Machková 
Syřiště 

M - Paseková 

Inf 1 x 520 (540) Kocourek 

Čas 2 x 440 Paseková 

Hv - Paseková 

Vv Z loňského roku Paseková 

Tv Z loňského roku Paseková 

Pč 544e, malý linkovaný Mikendová 



ostatní   

 

Sešity a pomůcky – VI. A (z 5. roč. T. G. M.) 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj 2 x 444 (A4 linkovaný), 1 x 424 (A4 linkovaný slabší) Klímová 

Aj 1xvelký červený 444,2x malý červený 544,pracovní sešit 
1x 444( velký linkovaný)  
1 x 444, 1 x 424, 1 x 544 

Machková 
Sekvardová 
Syřiště 

M 1 x 460 nelinkovaný velký, podložka s linkami, rýsovací pomůcky 
(kružítko a úhloměr) 

Pokorná 

D 1 x 444 (A4 linkovaný) Klímová 

F 1 x 545 (malý čtverečkovaný) Prokop 

Př 1 x 540 + podložka  

Z  1 x nelinkovaný A4 60 listů např.  + podložka s linkami 
SEVT Sešit GREEN VISION 460, A4 60 l. nelinkovaný - SEVT.cz 

Straková 

Hv  Kozáková 

Vv Vodovky, tempery, pastelky, suchý pastel;  centropen - černý 
tenký, tužky, lepidlo, čtvrtky (velké i malé), barevné papíry 

Fíčková 

Vkz  1 x 444 Prokop 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké 
oblečení do tělocvičny (tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven 

Šalát, Kozáková 

Sp   

ostatní   

 

https://www.sevt.cz/produkt/sevt-sesit-green-vision-460-a4-60-l-nelinkovany-51232564100/?CategoryExternalID=2328


Sešity a pomůcky – VI. B (Donín, Chotyně, opakující ze 6. roč.) 
 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj 2 x 444 (A4 linkovaný), 1 x 424 (A4 linkovaný slabší), 524 (A5 
linkovaný slabší) 

Klímová 

Aj 1xvelký červený 444,2x malý červený 544, pracovní sešit 
1x 444 ( velký linkovaný) 

Machková 
Sekvardová 

M Sešity: 1x 460 (velký tlustý nelinkovaný), 2 x 520 (malý tenký 
nelinkovaný) + obaly + podložky 
Pomůcky: pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, 
aspoň 2 tužky č. 3, guma, ořezávátko 

Poláčková 

D 1 x 444 (A4 linkovaný) Klímová 

F Sešit 1 x 540 (malý tlustý nelinkovaný), obal, podložka Poláčková 

Př 1 x 540 + podložka Vencl 

Z  1 x 464e (velký linkovaný) + 544e (malý sešit linkovaný) Mikendová 

Hv 1 x 544 Mikendová 

Vv Igelit na lavici (prosím o nový – čistý), vodové barvy, kelímek na 
vodu, hadříky, štětce – plochý široký, plochý užší, kulatý tlustší, 
kulatý užší, suchý pastel, pastelky, temperové barvy (paletu), 
barevné papíry, voskové pastelky, progresa, lepidlo, popisovač zn. 
Centropen(černý, na papír), zástěra (triko) na ochranu školního 
oblečení. 

Dřevikovská 

Vkz  1 x 444 Prokop 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké 
oblečení do tělocvičny (tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven 

Šalát, Kozáková 
 

Sp   

ostatní Plátěný sáček na bačkory, malý ručník, plátěný sáček na věci na Tv 
- vše podepsané 

Poláčková 
 

  

Sešity a pomůcky – VII.A 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj 2 x 444 (A4 linkovaný), 1 x 424 (A4 linkovaný slabší), 524 (A5 
linkovaný slabší) 

Klímová 

Aj 1xvelký červený 444,2x malý červený 544, pracovní sešit 
1x 444 velký A4 linkovaný 
 

Machková 
Sekvardová 

Nj 1 x linkovaný A4 60 listů např.  
Sešit 464, A4 60 l. linkovaný 8 mm TRAVEL - mix motivů - SEVT.cz 

Straková, Kutifelová 

Šp 1x 444 velký linkovaný  Sekvardová 

M 1 x 460 nelinkovaný velký, podložka s linkami, rýsovací pomůcky 
(kružítko a úhloměr) 

Pokorná 

D 1 x 444 (A4 linkovaný) Klímová 

Vko 1 x 444 Prokop 

F 1 x 545 (malý čtverečkovaný) Prokop 

Př 1 x 540 + podložka Vencl 

Z  1 x 440 velký, nelinkovaný Frosch 

https://www.sevt.cz/produkt/sesit-464-a4-60-l-linkovany-8-mm-travel-mix-motivu-51232560000/?CategoryExternalID=2327


Hv - Pokorná 

Vv Igelit na lavici (prosím o nový – čistý), vodové barvy, kelímek na 
vodu, hadříky, štětce – plochý široký, plochý užší, kulatý tlustší, 
kulatý užší, suchý pastel, pastelky, temperové barvy (paletu), 
barevné papíry, voskové pastelky, progresa, lepidlo, popisovač zn. 
Centropen(černý, na papír), zástěra (triko) na ochranu školního 
oblečení. 

Dřevikovská 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké oblečení 
do tělocvičny (tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven 

Šalát, Kutifelová 
 

Sp 1 x 544 e(malý linkovaný) Mikendová 

ostatní   

 

  



Sešity a pomůcky – VII.B 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj 3x velký linkovaný (tlustý),1x malý linkovaný  Balvínová – Šulcová 

Aj 1 x 444 (nebo z minulého roku), 1 x 424 
1xvelký červený 444,2x malý červený 544, pracovní sešit 
 
 

Horáková 
Machková 

Nj 1 x 444 e (velký linkový) + 544 e (malý linkovaný) Mikendová 

Šp 1x  446velký linkovaný  Sekvardová 

M Sešity: 1x 460 (velký tlustý nelinkovaný), 2 x 520 (malý tenký 
nelinkovaný) + obaly + podložky 
Pomůcky: pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, 
aspoň 2 tužky č. 3, guma, ořezávátko 
 

Fíčková 

D  1x440 (velký nelinkovaný) Dřevikovská  

Vko 1 x 444 Prokop 

F 1 x 545 (malý čtverečkovaný) Prokop 

Př  1 x 540 + podložka Vencl 

Z  1 x 440 velký, nelinkovaný Frosch 

Hv  - Pokorná 

Vv Igelit na lavici (prosím o nový – čistý), vodové barvy, kelímek na 
vodu, hadříky, štětce – plochý široký, plochý užší, kulatý tlustší, 
kulatý užší, suchý pastel, pastelky, temperové barvy (paletu), 
barevné papíry, voskové pastelky, progresa, lepidlo, popisovač zn. 
Centropen(černý, na papír), zástěra (triko) na ochranu školního 
oblečení. 

Dřevikovská 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké 
oblečení do tělocvičny (tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven 

Šalát 

Sp 1 x 544 e (malý linkovaný) Mikendová 

ostatní   

 

Sešity a pomůcky – VIII.A 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj 2 x 444 (nebo z minulého roku), 1 x 424 Horáková 

Aj 1 x 444, 1 x 424, 1 x 544 Syřiště 

Nj pokračujeme v sešitě z loňského roku Straková, Kutifelová 

Rj pokračujeme v sešitě z loňského roku Mikendová 

M 1 x 460, 1 x 540, rýsovací pomůcky Czuchová 

D  1x velký linkovaný Balvínová – Šulcová 

Vko 1 x 444  

F 1 x 545 (malý čtverečkovaný) Prokop 

Ch 1 x 460 velký, nelinkovaný Pokorná 

Př  1 x 440 velký, nelinkovaný Fíčková 



 

Z  1 x 440 velký, nelinkovaný Frosch 

Hv  1 x 544 Šalát 

Vv Vodovky, tempery, pastelky ,suché křídy – pastely;  centropen 
černý tenký, tužky, lepidlo, čtvrtky (velké i malé), barevné papíry 

Zicháčková 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké 
oblečení do tělocvičny (tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven 

Šalát 

Sp 1 x 544e (malý linkovaný) Mikendová 

ostatní   



Sešity a pomůcky – VIII.B 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj 2 x 444 (nebo z minulého roku), 1 x 424 Horáková 

Aj 1 x 444 (nebo z minulého roku), 1 x 424 Horáková 

Nj pokračujeme v sešitě z loňského roku Straková, Kutifelová 

Rj pokračujeme v sešitě z loňského roku Mikendová 

M Sešity: 1x 460 (velký tlustý nelinkovaný), 1 x 520 (malý tenký 
nelinkovaný) + obaly + podložky 
Pomůcky: pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, 
alespoň 2 tužky č. 3, guma, ořezávátko 

Poláčková 

D 1x 444 velký linkovaný  Balvínová – Šulcová 

Vko 1 x 444 Prokop 

F 1 x 545 (malý čtverečkovaný), pravítko Czuchová 

Ch 1 x 460 velký, nelinkovaný Pokorná 

Př  1 x 440 velký, nelinkovaný 
 

Fíčková 

Z  1 x 440 velký, nelinkovaný Frosch 

Hv  1 x 544 Šalát 

Vv Vodovky, tempery, pastelky ,suché křídy – pastely;  centropen 
černý tenký, tužky, lepidlo, čtvrtky (velké i malé), barevné papíry 

Zicháčková 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké 
oblečení do tělocvičny (tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven 

Šalát 

Sp 1 x 544e (malý linkovaný) Mikendová 

ostatní   

 

Sešity a pomůcky – IX. A 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj  3 x 540 (malý linkovaný); 2 x 465 (velký linkovaný silný) Zicháčková 

Aj 1 x 444 (nebo z minulého roku), 1 x 424 Horáková 

Nj pokračujeme v sešitě z loňského roku Straková, Kutifelová 

Rj 1xvelký červený 444,2x malý červený 544, pracovní sešit 
 

Machková 

M Sešity: 1x 460 (velký tlustý nelinkovaný), 2 x 520 (malý tenký 
nelinkovaný) + obaly + podložky 
Pomůcky: pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, 
alespoň 2 tužky č. 3, guma, ořezávátko 
 

Fíčková 

D 1 x 444 velký, linkovaný Frosch 

Vko 1 x 444 Prokop 

F 1 x 545 (malý čtverečkovaný), pravítko Czuchová 

Ch 1 x 460 velký, nelinkovaný Pokorná 

Př  1 x 540 + podložka Vencl 

Z  1 x 440 velký, nelinkovaný Frosch 



Hv  1 x 544e, malý linkovaný s okrajem Mikendová 

Vv  Vodovky, tempery, pastelky ,suché křídy – pastely;  centropen 
černý tenký, tužky, lepidlo, čtvrtky (velké i malé), barevné papíry 

Mikendová 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké 
oblečení do tělocvičny (tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven 

Šalát 

Sp 1 x 544e (malý linkovaný) Mikendová 

Inf 1x 440 (velký nelinkovaný) Dřevikovská 

ostatní   

 

Sešity a pomůcky – IX. B 

 Typ a počet ks Vyučující   

Čj  3x velký linkovaný (tlustý),1x malý linkovaný Balvínová – Šulcová 

Aj 1xvelký červený 444,2x malý červený 544, pracovní sešit 
 

Machková 

Nj pokračujeme v sešitě z loňského roku Straková, Kutifelová 

Rj 1xvelký červený 444,2x malý červený 544, pracovní sešit 
 

Machková 

M Sešity: 1x 460 (velký tlustý nelinkovaný), 2 x 520 (malý tenký 
nelinkovaný) + obaly + podložky 
Pomůcky: pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, 
alespoň 2 tužky č. 3, guma, ořezávátko 
 

Fíčková 

D 1 x 444 velký, linkovaný Frosch 

Vko 1 x 444 Prokop 

F 1 x 545 Kocourek 

Ch 1 x 460 velký, nelinkovaný Pokorná 

Př  1 x 440 velký, nelinkovaný Frosch 

Z  1 x 440 velký, nelinkovaný Frosch 

Hv  1x 544 Dřevikovská 

Vv  Vodovky, tempery, pastelky, pastely, štětce;  centropen černý 
tenký, černý fix, tužky, lepidlo, nůžky, pravítko, čtvrtky (A4, A3), 
barevné papíry 
 

Klímová 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké 
oblečení do tělocvičny (tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven 

Šalát 

Sp 1 x 544 (malý linkovaný) 
 

Fíčková 

Inf 1x440 (velký nelinkovaný) Dřevikovská 

ostatní   

 

Sešity a pomůcky – IX. C 

 Typ a počet ks Vyučující   



Čj  3x velký linkovaný (tlustý),1x malý linkovaný Balvínová – Šulcová 

Aj 1 x 444, 1 x 424  
1xvelký červený 444,2x malý červený 544, pracovní sešit 
 

Horáková 
Machková 

Nj pokračujeme v sešitě z loňského roku Straková, Kutifelová 

M Sešity: 1x 460 (velký tlustý nelinkovaný), 1 x 520 (malý tenký 
nelinkovaný) + obaly + podložky 
Pomůcky: pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, 
aspoň 2 tužky č. 3, guma, ořezávátko 

Poláčková 

D 1x 464 velký linkovaný (tlustý) Balvínová – Šulcová 

Vko 1 x 444 Prokop 

F 1 x 545 Kocourek 

Ch 1 x 460 velký, nelinkovaný Pokorná 

Př  1 x 440 velký, nelinkovaný Frosch 

Z  1 x 440 velký, nelinkovaný Frosch 

Hv  1x 544 Dřevikovská  

Vv  Vodovky, tempery, pastelky ,suché křídy – pastely;  centropen 
černý tenký, tužky, lepidlo, čvrtky (velké i malé), barevné papíry 

Balvínová – Šulcová 
 

Tv Sportovní pevná obuv vnitřní, pevná obuv venkovní, lehké 
oblečení do tělocvičny (tričko, kraťasy..), teplejší oblečení na ven 

Vencl, Kozáková 

Sp Sešit 1x 460, obal, podložka Poláčková 

Inf 1x440 (velký nelinkovaný)  Dřevikovská  
 

ostatní   

 


