
POMŮCKY DO VYUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ A MŠ STRÁŽEK 

(seznam je platný od školního roku 2020/2021) 

 

Tělesná výchova:  

Vhodný cvičební úbor – tepláková souprava, tričko, kraťasy na léto, obuv s bílou podrážkou 

do tělocvičny, sportovní obuv na hřiště. Vše uložit nejlépe do látkové tašky či pytlíku na 

pověšení do šatny.  

 

Pracovní činnosti (I. stupeň), Člověk a svět práce (II. stupeň):  

Vhodný pracovní oděv (tepláky, starší kalhoty, trička, košile) pro práci v dílně a na zahradě, 

vhodnou pracovní obuv na školní pozemek – ne boty, v kterých žáci chodí do školy. 

 

Výtvarná výchova:  

Staré tričko či košile, igelitový ubrus na lavici, hadřík na utírání štětce, tužka č. 1, ořezávátko, 

plastická guma, progresso (sada 12 ks), černá fixa na folie (2 ks) – šíře špičky 1 mm, násada 

na redispero, nůžky, dlouhé pravítko (30 cm), kelímek na vodu, kalíšky na míchání barev, 

anilinové barvy (jsou kvalitnější, lépe barví) popř. barvy vodové, suché pastely (je potřeba, 

aby byla v sadě bílá), barvy remacol – černá, bílá, červená, žlutá, modrá, popř. zelená (do 

rodiny stačí zakoupit jednou – sourozenci si mohou mezi sebou půjčovat), popř. temperové 

barvy (v porovnání s barvami remacol jsou ale drahé a na výkres jejich množství v malé tubě 

nestačí) – máte-li je již koupené, tyto nejdříve spotřebujte a později dokupujte barvy remacol, 

štětce kulaté – 3 ks, např.: č. 2, 6, 10, štětce ploché 3 ks, např.: č. 4, 6, 10 – kupujte jen 

kvalitní, voskovky, plastelína (pro žáky I. stupně). 

Pomůcky přineste uložené v kufříku, případně vhodné krabici. Žáci si je uloží ve škole.  

Žáci I. stupně využijí pomůcky i v hodinách pracovních činností.  

 

Vedle seznamu těchto základních pomůcek si žáci nosí během školního roku pomůcky dle 

požadavků jednotlivých vyučujících. Pomůcky do matematiky a geometrie jsou žákům 

sděleny vyučujícím na začátku školního roku. 
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