Vážení rodiče, milí žáci,
ráda bych Vás informovala o pomůckách, které bude potřeba si do 5. třídy připravit.
Na začátku školního roku přineste:
 1 balík papírových kapesníků (vytahovací v krabičce/balíčky)
 podepsané přezůvky v látkovém sáčku
 libovolný úkoláček



SEŠITY
Čj
sešit č. 564-5 ks (školní, domácí diktátový, cvičný, sloh+čtení)
Aj
sešit 544-3 ks (školní+slovníček+cvičný),
M sešity 544-2 ks (školní, desetiminutovky), 440-1 ks (geometrie), lenoch A4,
2 trojúhelníky s ryskou, 1 dlouhé pravítko,
Hv
možno pokračovat v sešitě ze 4.tř. nebo sešit 424-1 ks
Př
sešit 444-1 ks
Vl
sešit 444-1 ks

Zajistěte, prosím, obaly na všechny sešity a učebnice.

PENÁL: 2x pero
3x tužka č. 2, 1x tužka č. 3 (rýsování)
pastelky
fixy – stačí základní barvy
1 zvýrazňovač
pravítko 20 cm
nůžky
kružítko
guma, ořezávátko
KUFŘÍK: 1x štětec kulatý (č. 2 a č. 8), 2x štětec plochý (č. 10 )
vodové barvy
tempery (10 odstínů; nejlépe KOH-I-NOR)
voskovky (nejlépe KOH-N-NOR)
1x lepidlo (vysunovací)
suché kreslicí křídy
VŠE PODEPSANÉ!! (stačí ze 4. třídy, pokud
modelína
jsou věci v pořádku)
kelímek
sada barevných papírů
igelit na lavici
hadřík na ruce
zástěra nebo staré triko

CVIČEBNÍ ÚBOR:
cvičky s bílou podrážkou
tenisky
tričko
VŠE PODEPSANÉ!!
trenýrky/kraťasy
tepláková souprava (kdyby bylo chladno)
ponožky
Na školní pomůcky – pracovní sešity (Jč, M, AJ, Př, Vl), papíry do výtvarné
výchovy (A3, A2, A4), pomůcky do pracovních činností budeme letos
vybírat 1000 Kč. Zbudou-li peníze, budou použity na zaplacení dalších
pomůcek pro děti, případně uhradím vstupné na kulturní představení.
Na třídních schůzkách, ale i kdykoli o to požádáte, Vám bude předloženo
vyúčtování a hospodaření s Vašimi penězi.
Předem Vám i moc děkuji za jakékoli další papíry jak do kopírky, tak i z jedné strany
popsané, čtvrtky do kopírky, kartony, barevné papíry, bločky, propagační předměty, odměny,
apod.
Milé děti, vážení rodiče,
již nyní se velice těším na naši vzájemnou spolupráci.
tř. učitelka Mgr. Eva Žandová

