
 Pomůcky pro žáky 5. ročníku (2020/2021) 

 
Sešity:  

 

NEPODEPISUJTE, JMÉNO + PŘEDMĚT VYPLNÍME VE ŠKOLE !!! 

 

544 – 3 ks, malý linkovaný 

524 – 3 ks, malý linkovaný 

444 – 5 ks, velký linkovaný 

 

Deníček na domácí úkoly – č. 544 

Prosím nalinkujte pro příští školní rok stejně jako v letošním školním roce (první stranu 

vynechat, další dvojlist linkujeme: levá strana – týden + jednotlivé dny, pravá strana se 

nelinkuje). 

 

Milimetrový papír do matematiky – zakoupíme (zůstatek peněz z 2019/2020 převádíme na 

rok 2020/2021) 

 

 

V tomto školním roce nekupujete velký nelinkovaný sešit do geometrie, budeme pokračovat 

v sešitu ze 4. třídy. 

Obdobně nekupujete notový sešit do HV, budeme pokračovat v notovém sešitu ze 4. třídy. 

Čtenářský deník zůstává ze 4. třídy. 

 

Další pomůcky: 

 

 do pouzdra – pero, sada barevných propisek, 2 tužky č. 2, guma, ořezávátko, pastelky, 

nůžky, malé pravítko na podtrhávání, menší tyčinkové lepidlo (na lepení obrázků do 

sešitů) 

 pomůcky do matematiky: trojúhelník s ryskou, 30cm pravítko, úhloměr, kvalitní 

kružítko, lenoch (musí být ke každodennímu použití) 

 obaly na sešity a učebnice 

 

Do kufříku: 

 

 zástěra nebo triko, gumový ubrus z PVC (rozměr 65x50cm), hadr na údržbu lavice 

 české vodové barvy, tempery (po spotřebování dokoupit), sada štětců (ploché i kulaté, 

větší i menší), větší kelímek na vodu 

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

dokoupit) 

 plastelína, české voskovky, křídové pastely, progressa 

 malé (manikurní) nůžky, jehla, nit 

 černá tuš, pero s násadkou, 10 špejlí, 6 kolíčků na prádlo (dřevěné) 

 

 

Materiál do VV: 

 

 výkresy – v současné době máme, dokoupíme podle potřeby  



 barevné papíry – zakoupíme (zůstatek peněz z 2019/2020 převádíme na rok 

2020/2021) 

Cvičební úbor: 

 

Do plátěného pytle: tričko, kraťasy, ponožky, cvičky (sálové tenisky), tepláková souprava, 

boty na ven. Podepište všechno včetně ponožek! 

 

 

Visací zámek (s dvěma klíči) na šatní skříňku. 

 

 

Vhodné přezůvky se světlou podrážkou. 

 

 

Všechny pomůcky podepsat, přinést postupně v prvním týdnu nového školního roku. 

 

 

Začátkem školního roku budeme vybírat na pracovní sešity. 

 

 

 


