
Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace 

Seznam pomůcek 2. – 5. ročník 
Doporučujeme kupovat veškeré vybavení značky KOH-I-NOOR nebo MAPED 

– pomůcky jsou kvalitní a vydrží. 

 

 

3. třída Seznam pomůcek 

Pouzdro 
Tužka č. 2 - 2x, č. 3 - 1x, pero 2x, pastelky, guma, ořezávátko, 

malé pravítko 

Výtvarná 

výchova 

Nůžky, lepidlo, voskovky, vodové barvy a temperové barvy 

(značka KOH-I-NOOR), štětce kulaté (č. 8 a 10), 2 ploché 

štětce, tuš, pracovní tričko nebo zástěru 

Geometrie Trojúhelníkové pravítko s ryskou, kružítko 

Tělesná 

výchova 
Kraťasy, tričko, sportovní obuv se světlou podrážkou 

Další Barevné papíry, kapesníčky, přezůvky 

 

4. třída Seznam pomůcek 

Pouzdro 
Tužka č. 2  - 2x, č. 3 - 1x pero 2x, pastelky, guma, ořezávátko, 

malé pravítko 

Výtvarná 

výchova 

Nůžky, lepidlo, pastelky, voskovky, vodové barvy a temperové 

barvy (značka KOH-I-NOOR), štětce kulaté (č. 8 a 10), 2 ploché 

štětce, plastelína, tuš, pracovní tričko nebo zástěru 

Geometrie 
Malé pravítko, kružítko, trojúhelníkové pravítko s ryskou, 

dlouhé 30 cm pravítko 

Obaly Průhledný obal na deníček a na žákovskou 

Tělesná 

výchova 

Kraťasy, tričko, sportovní obuv se světlou podrážkou 

Holky gumička do vlasů 

Další Kapesníčky, přezůvky 

 

 

2. třída Seznam pomůcek 

Pouzdro 
Trojhranná tužka č. 2 - 2x, pero tornádo, pastelky, guma, 

ořezávátko, malé pravítko 

Výtvarná 

výchova 

Nůžky, lepidlo, pastelky, vodové barvy (značka KOH-I-NOOR), 

štětce kulaté (č. 8 a 10), 2 ploché štětce, pracovní tričko nebo 

zástěrku 

Obaly 6 průhledných obalů A5 

Tělesná 

výchova 
Kraťasy, tričko, cvičky 

Další Kapesníčky a přezůvky 
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5. třída Seznam pomůcek 

Pouzdro 
Tužka č.2 2x, č. 3 1x, pero 2x, pastelky, guma, ořezávátko, malé 

pravítko 

Výtvarná 

výchova 

Nůžky, lepidlo, pastelky, voskovky, vodové barvy a temperové 

barvy (značka KOH-I-NOOR), štětce kulaté (č. 8 a 10), 2 ploché 

štětce, tuš, pracovní tričko nebo zástěru 

Geometrie 
Malé pravítko, kružítko, trojúhelníkové pravítko s ryskou, 

dlouhé 30cm pravítko. 

Obaly 6 průhledných obalů A5, 2 průhledné obaly A4 

Tělesná 

výchova 
Kraťasy, tričko, sportovní obuv se světlou podrážkou 

Další Kapesníčky, přezůvky 


