Školní potřeby pro 5. B (2021/22)
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tužka č. 2
tužka č. 3 (nebo pentelku max. 0,5 mm)
(tvrdost H nebo F; tvrdost HB je třeba
vyzkoušet, aby se stopa tuhy
nerozmazávala)
2 pera
1 zvýrazňovač
pastelky
ostré nůžky (ne malé dětské)
3 pravítka:
o krátké pravítko na podtrhávání
(do pouzdra)
o trojúhelník s ryskou
o dlouhé 30 cm neohýbací průhledné
balík papírů do kopírky – dobrovolné, ale
budeme vděční
tabulka + mazací fix (tabulku vyčistit)
kružítko celokovové (s náhradními tuhami)
průhledná fólie pro psaní do učebnice
2x linkovaná podložka A4 (lenoch)
kroužkový blok trhací A5
(žlutá přihrádka a šanon zůstávají ve škole)

Tělesná výchova:
• kraťasy/tepláky, tričko s krátkým rukávem,
sportovní boty se světlou podrážkou
(tenisky nebo botasky)

5x 523 (nejlépe s okrajem)
2x 524
2x 440
2x 424 (okraj alespoň na jedné straně)
úkolníček
• z loňska: notový sešit
čtenářský deník
sešit Pravidla
sešit VL – oba
sešit Přv
mat. minutovky
Výtvarná výchova:
• kufřík
• voskovky (mohou být ze 4. třídy –
zkontrolované, doplněné)
• vodové barvy – vyčištěné
• tempery (10 barev, propíchnuté)
• štětce kulaté č. 4, 6, 10 + plochý štětec č. 12
• lepidlo tyčinka
• lepidlo tekuté Herkules
• plastelína (v krabičce)
• paleta
• sklenička s víčkem
• pracovní oděv
• hadřík
• 5x noviny (ne letáky, ne noviny Blesk)
• tuš
• Desky na výkresy si donesou až v červnu.

Sešity – NEPODEPISUJTE!
Doporučuji sešity s bílými stranami, a ne ty z recyklovaného papíru –
mám zkušenost, že se v nich velmi propíjí pera na druhou stranu.

VŠE mimo sešitů PROSÍM PODEPIŠTE!
Ostatní: obaly na sešity a učebnice, desky na sešity a učebnice, toaletní papír, 1 role kuchyňských
utěrek, podložka pod svačinu, přezůvky, overball
První školní den je ve středu 1. září 2021. Bude jedna vyučovací hodina jako obvykle. Děti přijdou na
školní dvůr v 7:45. Pomůcky si budou nosit postupně během celého týdne podle rozpisu, který
dostanou 1. září. Učebnice dostanou až druhý den (první den nepotřebují aktovku).
Krásné léto Vám přeje Jarmila Osičková

