SEZNAM POMŮCEK PRO 5. TŘÍDU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Prosíme rodiče o vložení 900,- Kč na účet Školního programu do 15. září 2020.
V této částce je:


TŘÍDNÍ A VV FOND 500,- Kč, ze kterého zakoupím potřebné sešity, výtvarný materiál
(barevné papíry, tekuté lepidlo, velké balení temper, složky, …)
 400,- Kč na:
- PS Matematika (Prometheus) :
104,- Kč
- PS český jazyk (Nová škola) :
94,- Kč
- PS Anglický jazyk (Fraus):
150,- Kč
- papíry na kopírování (ČJ, M, VL, PŘ, HV, AJ):
100,- Kč (hrazeno z přeplatku)

Prosím překontrolujte s dětmi pomůcky, které již děti mají z předchozích let, případně doplňte. 
VV:












vodové barvy,
voskovky,
fixy,
pastelky,
min. 2 ploché a 2 kulaté štětce (dop. vel. 6, 8, 10, 12)
tuhé lepidlo,
igelitový ubrus (rozměr min. 70x 60)
převlečení (triko, zástěra, stará košile, …)
nůžky,
hadřík,
paleta.

Penál:
 min. 2 vždy ořezané tužky různé tvrdosti (nejlépe č. 1, 2, 3),
 min. 1 pero,
 guma,
 ořezávátko,
 vždy ořezané pastelky (NENOSIT V PENÁLE FIXY!!!),
 pravítko (krátké),
 2 fixy na mazací tabulku.
TV úbor:
 tričko,
 krátké kalhoty (do tělocvičny),
 dlouhé kalhoty (na hřiště),



obuv do tělocvičny (cvičky) a na ven.

DALŠÍ POTŘEBY - z velké části využijeme pomůcky, které máme z loňského roku, ale pokud je
někdo nemá, zajistí si:
 čistou mazací tabulku,
 přezůvky,
 podepsaný ručník s poutkem,
 1 sadu potřeb do geometrie:
 trojúhelník s ryskou,
 dlouhé pravítko (30 cm),
 kružítko (s náhradními tuhami),
 (sešit do geometrie z předchozích let)
 dostatečné množství obalů na učebnice a sešity, které budou od září na každé učebnici a
sešitu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení rodiče,
chtěla bych Vás poprosit, pokud by nám děti, chtěli poslat pohled z cest z letních prázdnin,
budeme se těšit. Je velmi milé si na začátku školního roku posedět a společně si o výletech
popovídat. 
Adresa školy: Frymburk 112, Frymburk, 382 79
Děkuji.
S přáním hezkých prázdnin
Lenka Součková

