Pomůcky pro 5. A třídu
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Sešit školní A5 524 1x (Diktáty)
Sešit školní A5 524 1x (Čtení)
Sešit školní A5 544 2x (Mluvnice)
Sešit školní A5 524 1x (Sloh)
Sešit 424 linkovaný formát A4 1x, budeme pokračovat do sešitu ze 4. ročníku
Školní sešit A420/10, nebo též označení Speciální školní sešit č. 4410, formát
A4, 40 listů, vhodné pro výuku Hejného metodou, čtvereček 10x10 mm 2x
Pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou
Kovové kružítko
Úhloměr
Nůžky
Tužka č. 3
Stíratelná tabulka s fixem a houbičkou (hadříkem) z minulého roku
Tvrdá průsvitka A4
Sešit školní A5 544 1x
Sešit 424 linkovaný formát A4 1x
Notový sešit formát A5 1x
Viz vybavení kufříku na VV níže
V září 100 Kč na Vv a 50 Kč na Sp.
Viz VV
Sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou (popř. „sálovky“),
Sportovní obuv „na ven“, triko, kalhoty (bez zipů, nejlépe tříčtvrteční),
tepláky, popř. mikina, v případě delších vlasů nutná gumička!
Sešit 624 linkovaný notýsek formát A6 1x
Sešit s tvrdými deskami formát A5 1x (výletníček z minulých ročníků).
Úkolníček formát A6 1x

Sešity si děti podepíší celým jménem.
Vybavení
penálu

Vybavení krabičky v lavici
Kufřík na
výtvarnou
výchovu

Pero + náhradní, zmizík (pokud je potřeba)
Černý Centropen (tenký)
Barevné fixy
Pastelky
Tužky různé tvrdosti (č. 1, 2, 3)
Guma
Lepidlo ve špalíčku, nůžky, popisovač na bílou tabulku 2 x,
ořezávátko, kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou
Barvy: temperové + 2 ks běloby navíc, vodové (anilinové)
Štětce: plochý dlouhý (501), plochý krátký (8, 6), kulatý tenký do
špičky
Paleta na barvy
Tuš černá, Redispero
Suchý pastel, pastelky, voskovky
Tužka č. 1, měkká tužka
Modelína

Igelitová podložka na lavici
Savý hadřík
Kelímek na vodu (nejlépe uzavírací) (použijeme ze 4. třídy)
Lepidlo Herkules
10 x špejle
Tričko na převlečení, zástěra
Náčrtník formátu A5 nebo A6, např. 40 listů (vhodný na kresbu
různými výtvarnými technikami). Děti mohou pokračovat v náčrtníku
ze 4. třídy.
Využijte vybavení ze 4. ročníku
Další pomůcky

Pákový, nebo kroužkový pořadač pro uchovávání dokumentů (hřbet
široký maximálně 50 mm) a euro folie pro kroužkové a pákové
šanony 6 ks – použijeme ze 4. ročníku
Obaly na učebnice a pracovní sešity
Průhledný pevný obal na žákovskou knížku
Polštářek na židli
Bačkory nebo ortopedické sandály s pevnou patou
1 x balík kapesníků 10 x 10 ks do třídy, nebo kapesníky v krabičce
1 x šťáva do třídy

