ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 5. ROČNÍK

školní rok 2021/2022;

1. Sešity č. 523 – 9 kusů, č. 524- 4 kusy, č. 520 – 1 kus, notový sešit , notýsek na
značení domácích úkolů, 1 velký sešit silný bez linek na geometrii, 1 velký sešit A4
s linkami –silný, 1 sešit A5 čtverečkovaný (větší čtverečky), jeden sešit na zapisování
slovíček do anglického jazyku (lze koupit v papírnictví- „slovníček“)
2. Tužka č.2 – alespoň 2ks (může být i trojhranná- pro dítě, které nemá správný úchop
psacího nástroje), tužka č.3. 1 ks
3. 2 pravítka (jedno musí být trojúhelník s ryskou) a kružítko.
4. Guma na tužku
5. Nůžky (nejlépe s kulatou špičkou)
6. Vodové barvy + temperové barvy větší balení + voskovky
7. Štětec kulatý č. 6 , 8
8. Štětec plochý č. 8 a 12
9. Kelímek, na míchání barev paletu (stačí starší plastový tácek)
10. Měkký hadřík na otírání štětců, větší hadřík na utření lavice
11. Lepidlo KORES (lepicí tyčinka)
12. Lepidlo HERKULES s dávkovací trubičkou (NE láhev s víčkem)
13. Igelitový ubrus na pokrytí lavice pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti
14. Zástěru nebo starší triko na VV a pracovní činnosti
15. Do tělesné výchovy- cvičky, pytlík na uložení cvičebního úboru- tričko, tepláky, při
pěkném počasí budou žáci chodit cvičit ven, budou potřebovat i tenisky)
16. Pytlík na pomůcky (pro přivázání na lavici)
17. Plastelína
18. Obaly na učebnice (nejlepší je vzít učebnice na začátku školního roku do obchodu)

Pro výuku výtvarné výchovy, pracovních činností, prvouky, českého jazyka i matematiky potřebujeme
téměř denně nejrůznější druhy papírů. Pracujeme i s texty, které nejsou v učebnicích a ty pro děti
kopírujeme. Veškeré kreslící papíry tvrdé i měkké- formátu A4, A3, A2 a barevné papíry využité
v průběhu roku budou nakoupené ve velkém balení, jejich cenu potom rozpočítáme na počet dětí
(částka se pohybuje kolem 150 Kč za půl roku).
Všechny potřeby před zahájením školního roku nějakým způsobem označte (lepkou, podepsáním,
vyrytím jména atd.). Stává se, že děti mají věci stejné a těžko si je potom rozlišují.

