
Pomůcky pro 1. ročník 2022/2023 

 

 

Pomůcky hrazené školou: 

 
Velké tempery – KOH-I-NOOR (12 barev) 
Vodové barvy – KOH-I-NOOR (12 barev) 
Voskovky- KOH-I-NOOR (12 barev) 
Trojhranné pastelky (12 ks) 
Mazací tabulka, fix, hadřík 
Sklenička na malování 
Černá tuš 
Lepidlo Kores – střední velikost (1 ks) 
 
Pevný plastový box na pomůcky do VV (1 ks) 
 
Placeno z třídního fondu: 
 
Všechny sešity 
Výkresy 
Kolečka do matematiky 
Kapsa s drukem 
Barevné papíry tvrdé 
Další pomůcky do VV, PČ během roku 
 
300 Kč do třídního fondu uhradíte po 
slavnostním zahájení ve třídě.  
 
Zakoupí rodiče: 
Aktovka nebo školní batoh na záda 
Pouzdro  
Guma bílá (1 ks) 
Desky na písmena (1 ks) 
Desky na číslice (1 ks) 
Malé obaly A5 (7 ks) 
Obal na deníček (1 ks) 

Obaly A4 (5 ks) 
Balení kapesníků 10 balíčků (1 ks) 
Svačinový box (1 ks) 
Láhev na pití s kvalitním uzávěrem proti vylití 
Látkové prostírání pod svačinku 
Šňůrka s karabinou na šatní klíč a čip 
Houbička na nádobí  do VV 
Malý hadřík na otírání štětců 
Starší tričko do VV,PČ 
Noviny na lavici do VV, PČ – jen žáci 1. B 
Kulatá krabička od sýru 
Pevné školní desky 1x A4, 1x A5 na uložení 
sešitů a pracovních sešitů 
Ořezávátko na malé i velké tužky  (1 ks) 
Fixy (10 ks) 
Trojhranná tužka slabá č. 2 (3 ks) 
Lepidlo Kores – střední velikost (1 ks) 
Lepidlo tekuté Herkules s dávkovačem 130 g 
Plastelína 
Pastelky PROGRESSO (12 ks) 

Sada suchých pastelů TOISON DOR- 

KOH-I-NOOR (12 barev)  
Barevné papíry nelepící  (1 balení) 
Pravítko 20 cm  (1 ks) 
Nůžky s kulatou špičkou   
Průsvitka A5 pro psaní tužkou (2 ks) 
Průsvitka A4 pro psaní tužkou (2 ks) 
Euroobaly (10 ks) v rychlovazači A4 (1 ks) 
Sada kulatých štětců - (č. 4,6, 8,10) 
Sada dvou plochých štětců – (č. 8,12) 
 
V látkovém pytlíku:  
a) cvičební úbor + cvičky, tenisky nebo sálová 
obuv do tělocvičny 
b) září – říjen (duben – červen) i sportovní 
oblečení a pevnou obuv na školní hřiště 

c) přezůvky do třídy s bílou podrážkou (ne 
pantofle, ne gumová obuv CROCS) 
 

Další informační schůzka rodičů s třídními 
učitelkami se bude konat ve čtvrtek 8. 9. 
2022 od 16. 00 hodin ve třídách 1. A, B.  
 
Prosíme o čitelné podepsání všech 
pomůcek, děkujeme.  
 
Sledujte, prosím, školní webové stránky ZŠ 
TGM Ivančice, kde se dozvíte bližší 
informace k zahájení školního roku. 
 
 

                                        Mgr. Jarmila Loudová 
                                          Mgr. Veronika Válková 

                                  
Pozn. 
Po přechodu na pero budeme užívat  pero 
TORNÁDO, zmizík  č. 2539. Žáci budou mít 
vždy 2 kusy pera v pouzdře –  

o jejich potřebě budete předem včas 
informováni. 
V průběhu roku průběžně dokoupíte 
spotřebované pomůcky – lepidla, 
kapesníky atp. 

 


