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Školní potřeby pro 5. ročník 
 

 

Obaly  na sešity velikost A5 - 10 ks (Nekupujte nejlevnější, trhají se.) 

 

Obaly  na učebnice můžete dokoupit až na začátku školního roku.   

 

Školní potřeby: barvy vodové větší, 3 ks tužek č. 2, 2 ks tužek číslo 3, kvalitní pastelky 

(sledujte v průběhu roku stav pastelek v penálu a podle potřeby dokupte nové), ořezávátko se 

zásobníkem, nůžky, lepidlo na papír v tyčince, pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, 

guma (nejlépe dvě – často se ztrácí), pero (bombičkové nebo TORNÁDO), alespoň jedna 

barevná propiska na psaní nadpisů a podtrhávání textu, vhodné jsou desky na sešity.  Vše je 

velmi vhodné podepsat (nůžky, lepidlo, každou pastelku označit štítkem se jménem), děti 

mívají stejné nebo podobné pomůcky a svoje si pak nepoznají. 
 

               

Cvičební úbor v pytlíku (Ne v igelitové tašce!) – tričko, kraťasy, tepláky 

 

Cvičky nebo tenisky (podepsané) s bílou podrážkou v jiném pytlíku - pytlík na sportovní 

obuv nemusíte pořizovat, škola jich obdržela velké množství jako sponzorský dar od jednoho 

z rodičů. Zájemcům budou předány na začátku příštího školního roku.  

 

Na podzim a na jaro do TV botasky nebo tenisky na ven (Děti v nich mohou přijít do školy 

nebo si je nosit z domu, když budou mít TV.) 

  

Přezůvky uzavřené (podepsané) – nazouváky nejsou pro mladší školáky pro pohyb po škole 

bezpečné! 

 

Ručník s monogramem 

 

Pytlík na lavici (na uskladnění barev, nůžek a dalších pomůcek, se kterými děti pracují ve 

výuce)   

 

Pracovní oděv do VV, PČ  (zástěra nebo starší tričko)        

      

Přezůvky do jídelny (tady stačí levné nazouváky) 

 

Další školní potřeby (diář na zprávy a úkoly, sešity, výkresy, barevné papíry, temperové 

barvy, štětce, modelovací hmota, atd.) budou žákům poskytnuty ve škole na začátku a 

v průběhu školního roku za poplatek 250 Kč na rok (integrovaní žáci platí pouze 120 Kč).        

 

 

 

 


