POTŘEBY ŠKOLÁKA – 5. ročník – 2021/2022
Na výtvarnou a pracovní výchovu: vodové barvy a tempery (Koh-i-noor), suché pastely, kulatý štětec č. 6,
8, 10, 2x plochý štětec, hadřík, kelímek, malou paletu, igelitovou plenu na lavici, pracovní halenu (vhodné
velikosti), kovové nůžky s kulatou špičkou, lepidlo v tyčince (dle potřeby dokupovat nové), tuš, 1 x balení
špejlí, barevné papíry, voskovky, modelínu, 1 balení papírových utěrek, 2 balení kapesníčků v krabici, čtvrtky
A4 10 kusů, čtvrtky A3 10 kusů, kapsář z 1. třídy.
Psací potřeby: 2 obyčejné tužky č. 2, 2 obyčejné tužky č. 3, 2 pera (NE propisky), gumu, ořezávátko pastelky,
fixy + 1 x tenká černá fixa navíc, malé pravítko do penálu = klasicky vybavený penál, stíratelná tabulka + 2
fixy, houbička.
Na matematiku: 30 cm pravítko, 2x trojúhelník s ryskou, kružítko s náhradními
tuhami.
Sešity:
5 ks č. 523
5 ks č. 524
2 ks č. 544
3 ks č. 423 (spec. linkování),
1 ks č. 420 (+ lenoch),
1 ks předtištěný slovníček A5 (na AJ, lze pokračovat z předchozího ročníku)
1 ks notový sešit,
1 notýsek,
1 ks linkovaná trhačka A5 (náčrtník),
1 ks nelinkovaná trhačka A5 (náčrtník).
PROSÍME OBALIT A SEŠITY NEPODEPISOVAT!
Na přezutí: podepsané pevné bačkorky s klínkem uložené v látkové tašce (nedoporučujeme pantofle!!!).
Na svačinu: látkový ubrousek na lavici nebo plastový box, uzavíratelná láhev.
Mimočítanková četba: J. V. Pleva – Robinson Crusoe (sehnat, obalit, podepsat).
Na tělesnou výchovu: cvičební úbor a sportovní obuv dovnitř (do tělocvičny musí být bílá podrážka) i ven –
uložit do látkové tašky.
Platba v novém školním roce za KRPŠ 150,- Kč, za pracovní sešity cca 500,- Kč, třídní fond 200,-. Částka za
pracovní sešity bude upřesněna v září. Peníze budeme vybírat hned první týden v září!

Vše (i psací potřeby) je nutné podepsat nebo označit vhodným způsobem tak, aby si své věci a
pomůcky žák poznal!
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