
Pomůcky do pátého ročníku  
*Vybavené pouzdro:  

 -tužky č. 2, 3, guma,  pastelky, ořezávátko, 2 pera (Tornáda), ZMIZÍK,  popisovač Centropen 4611 zelený 
pro úpravu v sešitech, pravítko 15 cm, lepidlo tuhé  (výsuvné) - KORES nebo KOH-I-NOOR  20 g, nůžky  

  

*Pomůcky do VV a PČ  - (uložit do boxu, vše podepsat):  

- štětce:  kulaté č. 2,  č. 4 , č. 8 nebo č. 10 a plochý (č. 12), nůžky větší - kvalitní a jedny manikúrové                 

s rovnou špičkou, lepidlo tuhé  (výsuvné) - KORES nebo KOH-I-NOOR  40 g (min. 20 g) 1 ks  -   

v průběhu roku bude nutné průběžně vyměnit za nové, lepidlo tekuté - Herkules s dávkovačem 130 g  

- tempery (12 barev),  vodovky (12 barev), voskové pastely (12 barev), suché pastely   

KOH-I-NOOR (12 barev), fixy (12 barev), 1 x PERMANENTNÍ POPISOVAČ CENTROPEN ČERNÝ – (č. 8566, s 

válcovým hrotem),  1 x POPISOVAČ CENTROPEN permanentní ČERNÝ –(č. 2836, s válcovým hrotem  

šířkou stopy 2 mm), tužka č. 1, černá tuš, násadka na REDISPERO (č. 3322 z PH) a tenký hrot do násadky - 

0,5 mm (nejlépe POINT PEN NIB TENKÝ), 1 mm, 3 mm + ponechat si v kufříku prázdnou kulatou krabičku od 

sýrů, kterou jsem dětem upravila jako stojánek na tuš 

- pastelové tužky KOH-I-NOOR – PROGRESSO 12 kusů, sklenička na  vodu (nejlépe od kojenecké výživy), 

převlečení do VV, PČ (zástěra, případně starší tričko), hadřík (max. 20x20 cm - na otírání,  

čištění štětců)______________________________________________________ 
-  1x barevné papíry nelepící (20 listů) - volte sady s pestrými (jasnými) barvami   
*Ostatní pomůcky:  
- stíratelná oboustranná tabulka A 4 s černým (či  modrým) fixem- (popisovače na tabulku nesmí být 

permanentní) + hadřík – ( lze zakoupit celou sadu  - např. tabulka 7779 A4 školní + značkovač), pořadač A4 

na EUROOBALY,  uvnitř alespoň 10 EUROOBALŮ. (Použijte pořadač ze 4. ročníku, z EUROOBALŮ 

jen vyjměte pracovní listy z nižšího ročníku.)  

- průsvitky: 3x A5, 2x A4  

- rýsovací potřeby -trojúhelníkové pravítko s ryskou, kružítko  

- hygienické potřeby –  1 balení kapesníků - sada 10 ks (děti je budou mít stabilně v kapsáři – budete je 

průběžně doplňovat),  svačinový box, láhev na pití s kvalitním uzávěrem (ochranou proti vylití) - je možné 
užívat a průběžně obměňovat láhve od nápoje "KUBÍK WATER " (500 ml) 

- obaly A5 (10 ks), obal na deníček A6 , obaly A4 (min. 8 ks) + obaly na čítanku a učebnice ČJ, HV, AJ, M, ad., 
které mají jiné rozměry. (Pracovní sešity do ČJ a AJ budou dětem vydány na počátku roku – PS do ČJ má 

velikost A4, PS do AJ má rozměr stejný jako učebnice.) 

Nepořizujte neprůhledné obaly, volte lepší kvalitu. Není pod nimi viditelný nalepený štítek se jménem, 

barva vytvořené „košilky“ pro jednotlivé předměty.  

Obalte, prosím, všechny učebnice vydané na závěr školního roku.  

 Pokud jsou některé pomůcky uváděny v sekci VV i  do pouzdra – zakupte je opravdu v daném množství. 

Jedno lepidlo s menší gramáží a  dětské nůžky budou mít děti k dispozici v pouzdře pro rychlou 

manipulaci, druhé  výhradně do hodin VV ve výtvarném kufříku. Tyto nůžky by měly být kvalitnější. 

(Přesná čísla typů pomůcek uvádím pro možnost snadného vyhledání konkrétní pomůcky na internetu pro 

názornost a vaši lepší orientaci v obchodech při nákupu.) Jakékoli plně funkční pomůcky ze 4. ročníku 

můžete použít (do VV boxu je můžete přidat  i jako rezervní).   

  

 *Přezůvky do třídy s bílou podrážkou, lze mít i klasické pantofle. 

 *TV - cvičební úbor + cvičky, tenisky, případně sálovou obuv do tělocvičny. Obuv do tělocvičny musí mít 

bílou podrážku, oddělte ji vhodně od oblečení. (Na září a říjen připravte i sportovní oblečení a obuv na 
pobyt venku). Vše vložte nejlépe do podepsaného plátěného pytlíku. NEUKLÁDEJTE úbory do igelitových 

tašek. 

 

  

  



Sešity, výkresy ad. doplňkové potřeby do výtvarné výchovy a praktických  činností  dětem koupím  

z třídního fondu. Hned na počátku roku budeme vybírat  finance do tř. fondu - 250 Kč – přinést je 

1. den výuky tj. 2. 9.2021. 

 

Nezapomeňte všechny školní pomůcky podepsat, šetříte sami sobě peníze, zabráníte tak zbytečným 

ztrátám. (Neužívejte k označení číslování, děkuji.) 

  

Všechny pomůcky  z výše uvedeného seznamu a finance do tř. fondu si děti přinesou nejpozději do pátku 

1. týdne – tj. do 3. 9. 2021.  

  

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021. Bližší informace budou včas uveřejněny na 

webové stránce školy. 

V 5. ročníku mají žáci  1x týdně 6 vyučovacích hodin (do 13.30 hod.), ostatní dny 5 vyučovacích hodin (do 

12.35 hod.). Směřujte tedy mimoškolní aktivity až od 14.00 hod. 

       

 

  

Přeji Vám příjemné prožití letní dovolené a dětem hezké prázdniny.  

Děkuji Vám za celoroční spolupráci. 

Na spolupráci v novém školním roce 2021/2022 se těší                

      Mgr. Jarmila Loudová  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  


