
 Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace 

Sešity a pomůcky pro I. stupeň - školní rok 2018/2019 

 Stejné pro 1. až 5. ročník 

 Přezůvky – s nečernící podrážkou, označené jménem (podepsané), 1. až 3. třída podepsaný 

pytlík na přezůvky 
 Ručník se jménem a poutkem na pověšení 
 Pomůcky do Tv: prodyšný pytlík na uložení věcí, trenýrky, tričko, ponožky, 2x tenisky (na ven 

a do tělocvičny), oblečení na ven (tepláková souprava nebo mikina a dlouhé kalhoty vhodné 

k pohybu – tepláky, šusťáky, legíny apod.), švihadlo (délka – když na ně žák stoupne, 

dosahuje do podpaždí), tenisový míček 
 Pomůcky do Vv + Pč: kufřík (nebo pokud jste byli zvyklí tak pytlík s kapsami) na uložení věcí, 

igelit na lavici (nejlépe igelitový ubrus), vodové barvy (české), voskovky (české), tuhé lepidlo 

na papír - tyčinka, tuš v kelímku, 2 štětce ploché (č. 10 a 12), 2 štětce kulaté (č. 6 a 8), stabilní 

plastový kelímek na vodu, hadříky na utírání štětců a na utření pracovní plochy, pracovní plášť 

(zástěra, stará dlouhá košile nebo tričko) 
 Pomůcky do pouzdra: 2 pera (Tornádo), tužky č. 1, 2, 3, ořezávátko, guma, zmizík, kvalitní 

nůžky vhodné i na textil (alespoň 15 cm, kulaté špičky), pastelky (12 barev), 

3. až 5. třídy – kovové kružítko 
 Pravítka: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, krátké pravítko do pouzdra 
 Ostatní: aktovka, průhledný obal na ŽK, obaly na sešity, obaly na knihy, desky na sešity, 

papírové kapesníky, desky na euroobaly a fólie – euroobaly, doporučujeme tenký polštářek 

na sezení na židličku 
 

 1.ročník (vše podepsané) 
Potřebné informace naleznete na: http://www.zsjemnice.cz/ záložka „Pro předškoláky“, 

dále odkaz „Seznam věcí pro prvňáčky“ 

   

 2. ročník 
1x440e,1x624e, 1x5110 (kostkovaný), 1x420e, úkolníček  

 

 3. ročník 
1x440e, 1x420e, 10x 523e, 1x notový sešit, lenoch A4 

 

 4. ročník 
 1x 544, 3x 420, 2x 524, 1x 624, 4x 523, slovníček Aj, 1x notový, 2x lenoch A4, úkolníček 

 

 5. ročník 
 2x 544, 3x 420, 2x 524, 2x 523, 1x notový nebo z loňska,1x úkolníček (624), 2x lenoch A4 

http://www.zsjemnice.cz/

