
Seznam pomůcek do 5.A třídy 

(počet sešitů je uvedený jen pro začátek školního roku - jak budou žáci jeden 

sešit dopisovat, pořizují si další. Sešity nenadepisujte.) 

-  4 ks č. 523 (linky končící nejlépe 1 cm od okraje stránky - do ČJL a AJ) 

- 2 ks č. 524 (do M) 

- 3 ks  440 + 3 ks papírový lenoch – (do G, PŘÍ a VLA) 

- 1 ks Úkolníček + 1 ks Vzkazníček  –  dle vlastního výběru  

- trhací blok formátu A5 nebo složku s prázdnými listy ze starých sešitů 

Ze 4. třídy –  nevyhazujte, opět přineste:  

- čtverečkovaný sešit do geometrie  

- slovníček do AJ – je-li volných alespoň 20 stránek, jinak nový 

- flétnu, notový sešit, sešit na písničky do HV  

- složku na sešity  

- pracovní sešit + učebnici do AJ  

- pracovní sešity do ČJ (velký + Vyjmenovaná slova = malý šedý) 

Do pouzdra: pero + náhradní bombičky nebo dvě pera (ne gumovací!), tužky č.1, 2, 3 po 1 

ks nebo mikrotužky odpovídající tvrdosti, strouhátko, krátké pravítko na podtrhování, malé 

nůžky, malé tyčinkové lepidlo, gumu, pastelky, kružítko + náhradní tuhy, strouhátko 

(smirkový papír) na kružítko 

Do TV: cvičební úbor + obuv do tělocvičny (vhodné kraťasy a tričko, cvičky nebo lehčí 

šněrovací obuv - sálová), v teplém počasí boty na cvičení venku 

Ostatní:  obaly na sešity, ŽK a učebnice ( všechny učebnice musí být obalené), 3 ks tvrdé 

průhledná folie A4 na psaní tužkou, 1 ks trojúhelník s ryskou, 1 ks pravítko 30 cm dlouhé 

(nebo místo něj druhý trojúhelník), mazací tabulku + fix, podepsané kvalitní přezůvky  

v podepsaném látkovém pytlíku, podepsaný ručník. 

Do Vv + Pč – 20 ks tvrdých výkresů A4, 20 ks tvrdých výkresů A3, sada 20 ks barevných 

papírů, náčrtník – 20 ks měkkých výkresů, vodové barvy, temperové barvy, paleta, voskovky, 

plastelína, kulatý štětec č. 6 a 8, plochý štětec č. 10, kelímek na vodu, hadřík, černá tuš, 

balíček špejlí, modelovací podložka, lepidlo Herkules (menší), ostré nůžky se špičkou, ubrus 

na lavici, zástěra nebo starší triko. Vše podepsané, uložené v nepoškozeném kufříku. 

20,- Kč do třídního fondu, z toho společně nakoupíme mýdlo, toaletní papír, 

kapesníky. 

 


