
Pomůcky pro budoucí 5.A (Lída P.) 
 

Obecně: 
Přezůvky 

Oblečení na TV v uzavíratelném sáčku (igelitky se trhají, nejsou vhodné) 

Čip na obědy 

Klíč od skříňky 

Papírové kapesníky (nejlépe box – zůstanou ve třídě k dispozici) 

Mazací tabulka A4 + alespoň 4x mazací fix a hadřík 

Tričko a podložka na lavici na VV 

Datovaný diář/úkolníček (s kalendářem) 

Velký kroužkový šanon (portfolio) 

A4 eurofolie (košilky) – min. 200 ks 

A5 eurofolie (košilky) – min. 50 ks 

7x závěsný rychlovazač na dokumenty (bílý, zelený, modrý, oranžový, černý, žlutý, červený) 

Pozn. Prosím, aby rychlovazače měly možnost zaklapnutí do portfolia (viz. Obrázek). 

Vyrábějí se totiž i takové, které zacvaknutí nemají.  

 

 

 

 



Pomůcky: 
Pevné kovové kružítko + náplně  

Dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr 

Mikrotužka + náplně  

Lepidlo v tyčince (alespoň 2x) 

Malá kalkulačka  

+ vše, co by v penálu nemělo chybět (klasická tužka, guma, malé pravítko, pastelky, atd.) 

Tempery, vodovky, kulaté a ploché štětce, kelímek na vodu, tuž, redispero, barevné křídy 

Pozn. Pomůcky na geometrii (pravítko, atd.) prosím zakoupit 2x – jednu sadu si necháte 

doma, druhou ve škole.  Znáte sebe a své zapomínání.  

 

Sešity 
Sešity/bloky nakoupím hromadně pro celou třídu a poté strhnu z elektronické pokladny na 

začátku září.   

 

Ostatní informace: 
Učebnice a sešity dostanete na začátku září. Sešity a učebnice prosím obalit do 15.9.  

Prosím, aby rodiče vložili do elektronické pokladny částku 1 500 Kč, ze které budou hrazeny 

pomůcky na VV (barevné papíry, čtvrtky, …), pracovní sešity, školní akce, atd. – do 15.9.   

 

Uvítám jakékoliv dary do třídy/školy – zejména dětské beletristické i odborné knihy, barevné 

papíry, DVD s různou tématikou (vesmír, živočichové atd.), stolní hry, nepotřebný 

gauč/pohovka jako místo odpočinku, regálek na knihy, použitý koberec, pytel  ráda bych na 

chodbě u schodů udělala odpočinkový čtenářský koutek.   

 

A ta nejdůležitější pomůcka (!!!) – 

pozitivní náladu a přístup!  Moc se 

těším na společnou spolupráci a hlavně 

na vás všechny! Uvidíme se 3.9…                                                                                   

 

                                                                Lída  

 

 

 

 


