Pomůcky do pátého ročníku
PSACÍ POTŘEBY
*Vybavené pouzdro: tužky č. 1,2,3 (od každé dva kusy), pastelky (min. 12 kusů) uložené v pouzdru,
min. 2 pera (Tornáda), zmizík, 1x propiska (k opravě textů), Centropen – barva zelená, černá (LINER 4611 F), guma, nůžky klasické se zaoblenými hroty
*Rýsovací potřeby: 1 x 30 cm, pravítko do pouzdra 10 – 15 cm, trojúhelník s ryskou + ořezávátko se
zásobníkem, kružítko – s náhradními tuhami
*Průsvitky: 3ks A5, 2ks A4
*Mazací tabulku + 2 fixy a hadřík
*Obaly : asi 20 ks A5 (malé sešity), 7 ks A4 (pracovní sešity), 1ks A6 (deníček), 1 ks na notový sešit,
1 ks na ŽK - obalte doma všechny učebnice vydané na závěr školního roku

VV a PČ:
*Štětce: kulaté (č.1 nebo č.2, 1x, č. 8 1x) a plochý (č.12), nůžky 2 x -jedny kvalitní větší a jedny
manikúrové, lepidlo tuhé (výsuvné) 2x - nejlépe Kores (1x bude stabilně k dispozici
v kapsáři , v průběhu roku bude nutné průběžně vyměnit za nové, druhé zůstane v kufříku), lepidlo
tekuté - Herkules s dávkovačem, barevné papíry nelepící ( 2 sady) - syté barvy, velké tempery
(12 ks) a vodové barvy (nejlépe KOH-I-NOOR-12 ks), černá tuš + pero a tenká špička,
PROGRESSO pastelky, fixy (alespoň 12 ks), permanentní fix černý 2,5 mm (s kulatým hrotem) a
1 mm - od obou 1 ks, voskovky, suché pastely (křídy - nejlépe 12 ks - č. 8512 - KOH-I-NOOR),
převlečení (zástěra, př.starší tričko), hadřík (max. 20x20 cm - na čištění štětců), plastový box.
Můžete použít i některé pomůcky ze 4. ročníku, ale musí být úplné a čisté.

Ostatní:
*TV - cvičební úbor (venkovní oblečení + obuv na podzim) i do tělocvičny. Obuv musí mít bílou
podrážku a být podepsaná. Vše v plátěném pytlíku.
Přezůvky do třídy s bílou podrážkou (zřetelně podepsané).
*Ručník, 1x papírové kapesníky 10 x 10 ks - děti si je ponechají v kapsáři,
průběžně si je doplní dalším balením.
Všechny výše uvedené pomůcky podepište permanentím fixem. Předem děkuji.
Deníček, sešity, výkresy ad. doplňkové potřeby do výtvarné výchovy a praktických činností dětem
koupím. Budou uhrazeny z třídního fondu, částku 300 Kč přinést 5. září -tj. na 1.den výuky ve třídě.
Všechny pomůcky z výše uvedeného seznamu si děti přinesou 5. září. (Pokud budete děti doprovázet
na zahájení, můžete jim věci přinést a ponechat je uložené ve třídě.)
Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017.
(Sledujte webové stránky školy, kde bude upřesněn čas zahájení na hřišti.)
Výuka v 5. ročníku 4 dny 5 vyučovacích hodin a jednou v týdnu 6 vyučovacích hodin,
žáci 5. ročníků nemají školní družinu.
Na další spolupráci v novém školním roce 2017/2018 se těší
Mgr. Jarmila Loudová
Přeji Vám příjemné prožití letní dovolené a dětem hezké prázdniny.
Děkuji Vám za celoroční spolupráci.

