
Pomůcky  pro budoucí 5. B 
(Lucie Lhotáková) 
 

Obecně: 
čip (kdo bude chodit na obědy) se šňůrkou na krk 
klíč od skříňky 
přezůvky 
podsedák 
papírové kapesníky (nejlépe box – vyberu hned první týden v září) 
desky na sešity A5 
desky na sešity a učebnice A4 
mazací tabulka A4, 4x mazací fix, hadřík 
trojúhelník s ryskou (průhledné) 
pravítko 30 cm (průhledné, pevné, bez obrázků) 
kružítko (kvalitní kovové, ne plastové) 
2x lepidlo (tyčinkové – Kores, Pritt) 
 

Pomůcky na Vv a Pč (v kufříku): 
oblečení – zástěra nebo staré, dlouhé triko 
podložka – pevná, 40 x 60 cm 
temperové barvy 
vodové barvy 
kulatý vlasový štětec č. 10  
plochý štětinový štětec č. 12  
kelímek na vodu – uzavíratelný  
voskovky 
suché pastely 
plastelína 
hadřík na štětce 
sada barevných papírů 
fixy 
průhledná izolepa 

Penál: 
1x tužka č. 1 
2x tužka č. 2 
2x tužka č. 3  
pastelky (co nejvíce barev) 
 (každý den vše pěkně ořezané) 
2 pera + 1 náhradní náplň 
ořezávátko (se zásobníkem) 
guma  
nůžky 
pravítko na podtrhávání (jaké se vejde do penálu) 
 
Stačí jen doplnit chybějící věci. 
Zkontrolujte stav kufříku i penálu, aby neměly 
rozbitá zapínání a nevysypávaly se. 

 

Tělesná výchova: 
sportovní obuv – do tělocvičny s bílou podrážkou i na ven 
sportovní oblečení – tričko, tepláky, kraťasy, mikina, ponožky 

 
Další informace: 
Sešity, čtvrtky, eurofólie a desky na portfolia - koupím hromadně – peníze strhnu v září ze školní pokladny 
(prosím, pohlídejte si vklad zatím cca 500 Kč). 
Obaly na sešity – cca 10x A5, 1x A4. Obaly na učebnice  se vyplatí koupit kvalitnější, pevnější. Prosím 
nepoužívejte obaly, které lepíte přímo na učebnice!!! 
Budu ráda za průhledné, bezbarvé obaly – ať víme, co otvíráme ☺. 
Všechny věci označte jménem! 
Na geometrii si nechte sešit z letošního roku! (někteří si nechali ve škole). 
Rádi přijmeme i jakékoliv dary do třídy – papíry (i popsané z jedné strany), fixy, pastelky, knihy (beletrie pro 
děti i odborné), časopisy atd.  
 

Předem děkuji, užijte si prázdniny 😊 a těším se na další spolupráci!!! 


