
Seznam pomůcek pro žáky 2. třídy na školní rok 2020/21 
 
sešity: 5 ks sešit č. 512 s pomocnými linkami 
              4 ks sešit č. 513  
        malý deníček – „Úkolníček“ 
obaly na sešity a učebnice 
2x tužka č. 2,  1x tužka č. 1,  1x tužka č. 3  
guma, nůžky, pero (tornádo), zmizík, malé pravítko na podtrhávání, 
strouhátko se zásobníkem 
2x fix na tabulku, mazací tabulka, houbička nebo hadřík na mazání 
lepidlo – malý  váleček 2x  (jedno lepidlo do kufříku, jedno do aktovky) 
pastelky  (ideálně trojhranné, střední nebo úzké)  
Kufřík nebo krabice s víkem do VV 
voskovky (nejlépe Koh -i- noor) 
plastelína (nejlépe Koh -i- noor) 
igelitový ubrus, hadřík, kalíšek na vodu 
vodové barvy (nejlépe Koh -i-noor), tempery – 12 barev 
plochý štětec  č. 12 a kulatý štětec  č. 6 a 10 
výkresy  20 x A4,  10 x A3  
sada barevných papírů (20 listů) 
ručník, přezůvky, oblečení a boty do tělocviku   
 
VŠECHNY POMŮCKY ŘÁDNĚ PODEPSAT!!! 
- výtvarné potřeby doporučujeme Koh-i-noor, Maped 
- tekuté mýdlo nekupujte, zbylo nám z 1. třídy 
- 1 toaletní papír  
- hygienické kapesníky 1 balení (nejlépe vytahovací v krabičce) 
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