
Pomůcky do 5.A 

Prosím o obstarání těchto pomůcek do začátku školního roku (4. září 2017). 

Doporučuji opět mít A4 desky (s drukem/gumičkou na zavírání) na jednotlivé vyuč. předměty 
(ČJ, M, AJ, VL, PR, HV = 6 ks nejlépe v různých barvách). 

 vybavený penál (pero 2 ks, obyčejné tužky – hlavně č. 3 na geometrii/mikrotužka, guma, 
ořezávátko, pastelky, nůžky, malé pravítko)

SEŠITY ( NEPODEPISUJTE, NENADEPISUJTE, UDĚLÁME VŠE SPOLEČNĚ VE ŠKOLE)
 Doporučuji Vám zakoupit sešity s již předtištěnými okraji:

 523 (10 ks)
 544  (10 ks)
 440 nelinkovaný sešit 1 ks (lze pokračovat s M-G ze 4. tř.)
 444 linkovaný sešit 1 ks (lze pokračovat s Aj ze 4. tř.)
 notový sešit 1ks (lze pokračovat do starého ze 4. tř.)
 notýsek (jakýkoliv sešit)

(obaly až dle konkrétních učebnic, PS a sešitů na začátku školního roku)
+ průhledné fólie A4 a A5 (gumovací – pro práci s učebnicí)

RÝSOVACÍ POTŘEBY:
 pravítko 30 cm (průhledné, bez obrázků) 1 ks
 trojúhelník s ryskou
 kružítko (kovové) + náplně do kružítka
 obyčejná tužka č. 3 (2 ks)/mikrotužka + náplně (tuha č. 3)

VÝTVARNÉ POTŘEBY:
 VV kufřík na pomůcky/krabice (úschova nově v šatní skříňce)
 čtvrtky A4 40 ks
 čtvrtky A3 20 ks
 barevné papíry  1 ks nové balení + zbytky ze 4. tř. (ponechat v plastové obálce s drukem ze 4. tř.)
 2x lepidlo (bílá lepicí pasta v tubě a herkules)
 klovatina
 fixy (základní barvy), modelína v igelitovém sáčku (stačí zbytky ze 4. tř.)
 tempery, vodovky (české), paleta
 štětec kulatý (silný, slabý)
 štětec plochý
 kelímek na vodu (větší, ne mističky)
 savý hadřík na VV, pracovní ubrus, zástěra
 tuš, špejle, malá souprava uměleckých prašných kříd (kulaté), voskovky

 cvičební úbor v sáčku na TV –  botasky na ven i do tělocvičny
 papírové kapesníky 10 ks balíčků
 kuchyňské utěrky 2 role
 přezůvky
 klíček na skříňku (doporučuji dát náhradní se jmenovkou k učiteli)

Přeji Vám veselé prázdniny, Vaše učitelka Radka Slavíková.


