
5. B  třída 

- 523 (linky nejlépe 1 cm od okraje stránky) – 8 ks (do ČJL a AJ) 

- 524 – 3ks (do M)  

- 420 + papírový lenoch – 2 ks (do G, VLA, PŘÍ) 

- 5110 – velké čtverce do G (může být ze 4. třídy)  

- 1 ks úkolníček + 1 ks vzkazníček – dle vlastního výběru  

- slovníček do AJ – výhodou je s předtištěným rozdělením na tři sloupce - buď nový, nebo z předešlého 

ročníku, je-li volných alespoň 20 stránek 

- nelinkovaný trhací blok formátu A5 

- notový sešit a sešit na písničky do HV ze 4. třídy  

- čtenářský deník ze 4. třídy  

- Pracovní sešit do ČJL (1. díl) ze 4. třídy  

 

Pozn. pokud mají děti v sešitech ze 4. třídy dostatek volných listů, je možné do nich dále psát i v 5. třídě. 

   

Do pouzdra: 2x pero (Tornádo), tužky č. 1, 2, 3 po 1 ks nebo mikrotužky odpovídající tvrdosti, krátké pravítko 

na podtrhování, nůžky, malé tyčinkové lepidlo, gumu, pastelky, kružítko (raději kvalitní) + náhradní tuhy, 

strouhátko 

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

 

Ostatní:  obaly na sešity, ŽK a učebnice ( všechny učebnice musí být obalené), 2 ks průhledná folie A4 na psaní 

tužkou na doplňovací cvičení v učebnici, složka na volné kopírované listy A4, 1 ks trojúhelník s ryskou (ryska 

nejlépe černá, aby ji děti viděly), 1 ks pravítko 30 cm dlouhé (nebo místo něj druhý trojúhelník), podepsané 

kvalitní přezůvky v podepsaném látkovém pytlíku, podepsaný ručník,  

 

Do Vv + Pč – 30 ks tvrdých výkresů A4, 20 ks tvrdých výkresů A3, sada barevných papírů (syté barvy), vodové 

barvy, voskovky, plastelína, temperové barvy (vhodné vše Koh-i-noor ), kulatý štětec č. 6 a 8, plochý štětec č. 

10, hadřík, černá tuš, balíček špejlí, lepidlo v tyčince, lepidlo Herkules (menší balení) kvalitnější ostré nůžky se 

špičkou, plastový kelímek nebo sadu kelímků na vodu, plastovou paletu na rozmíchávání temperových barev, 

ubrus na lavici.  

 

Vše podepsané, uložené ve funkčním kufříku nebo v krabici 

 

V září donesou děti do školy portfolia. Pracovní listy z předchozích ročníků tam zůstávají ! 


