
Pomůcky pro žáky 5. ročníku (2021/2022) 
Sešity: 

 

544 – 3 ks, malý linkovaný 40 listů A5 

524 – 3ks, malý linkovaný 20 listů A5 

444 – 5 ks, velký linkovaný 40 listů A4 

440 – 1 ks, velký nelinkovaný 40 listů A4 
 

 Deníček – úkolníček na zapisování domácích úkolů – velikost normálního sešitu A5 

 Geometrie milimetrový papír A4 - 2ks 

 Folie malá A5 – 1ks 

 

Další pomůcky:  

 

 do pouzdra - pero, propiska, 2 tužky č. 2, guma, ořezávátko, pastelky, nůžky, malé pravítko na 

podtrhávání, menší tyčinkové lepidlo (na lepení obrázků do sešitů)  

 M: trojúhelník s ryskou, další pravítko 30 cm, kvalitní kružítko, tužky č. 2, č. 3, podložka 

(lenoch)  

 obaly na sešity a učebnice 

 

Do kufříku: 

 zástěra, gumový ubrus, hadr na údržbu lavice 

 vodové barvy, tempery, sada štětců (ploché i kulaté, větší i menší), větší kelímek na vodu, 

hadřík 15x15cm na otření barev, štětce 

 Herkules 130-250 g, lepidlo KORES (velká tyčinka, v průběhu roku po spotřebování dokoupit) 

 plastelína, voskovky, křídové pastely 

 malé (manikurní) nůžky, jehla, nit v průběhu roku pak bavlnky (barvy dle vlastního výběru)  

 černá tuš, pero s násadkou, 10 špejlí 

 

Materiál do VV: 

 složky barevných papírů……2 sady 

 

Ze čtvrtého ročníku nám zůstávají: 

 čtenářský deník – velký A4 linkovaný sešit, tvrdé složky 

 sešit z HV notový 

 

Na začátku školního roku budeme vybírat 200 Kč na výkresy a jiný materiál do VV a 

PRČ a přibližně 600 Kč na pracovní sešity (ČJ, M, AJ, ..).  

 

Cvičební úbor 

Do plátěného pytle: tričko, kraťasy, ponožky, cvičky, tepláková souprava, boty na ven. 

 

Zámek se dvěma klíči (klíč s klíčenkou ->> jméno dítěte). 

 

Vhodné přezůvky se světlou podrážkou, pokud je možné, ne nazouváky. 

 

Všechny pomůcky podepsat, přinést postupně v prvním týdnu nového školního 

roku. Přeji všem hezkou dovolenou a dětem pohodové prázdniny.  
 
 


