Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Milí rodiče,
ráda bych Vás touto cestou informovala o pomůckách, které budou Vaši školáci
potřebovat ve 5. třídě.
Na začátku školního roku si přinesou: ručník, 1 balík kancelářských papírů, 1 balík
papírových kapesníků, podepsané přezůvky, sáček se cvičebním úborem, boxík na
výtvarnou výchovu.
PENÁL: 2x pero, tužka č. 2 a č.3 – popř. pentilka, pastelky, fixy, nůžky, guma, malé pravítko
Dále Vás prosím o: 2 zvýrazňovače, náhradní nůžky, lepidlo - tyčinkové
GEOMETRIE: trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, tužky – viz penál, kvalitní kovové kružítko
BOXÍK: 1x štětec kulatý (č. 6 nebo č. 8), 2x štětec plochý (č. 10 a č. 12), vodové barvy,
tempery, suché pastely - křídy, voskovky, 2x lepidlo (vysunovací), černý fix – hubený, tuš,
kelímek, igelit na lavici (ubrus), hadřík na ruce, zástěra nebo staré triko (pomůcky mohou být
z loňského roku, pokud nejsou zničené) + boxík prosím umyjte ;o))
CVIČEBNÍ ÚBOR: cvičky s bílou podrážkou, tričko, trenýrky/kraťasy, tepláková souprava
(kdyby bylo chladno), ponožky

VEŠKERÉ POMŮCKY DĚTEM PROSÍM PODEPIŠTE!!!!
Na jednotlivé předměty pak prosím zakupte tyto sešity:
Ma – 1x 464, 1x 440, 1x 540, 1x 520 (školní, geometrie, minutovky, domácí)
Čj – 1x 544, 2x 524, 1x 444 (školní, domácí, diktáty, pravidla)
Př – 1x 444, 1x 524
Vl – 1x 444, 1x 524
Aj - 2x 544, 1x 444, 1x 444, 1x A5 s tvrdými deskami (od 5. třídy do 9.
gramatika)(desetiminutovky, slovíčka, školní, pravidla)
Inf – děti mohou pokračovat v předchozím sešitě nebo 1x 445

Těším na naši vzájemnou spolupráci a ještě před tím Vám přeji pohodové prázdniny a
dovolenou, hezké léto plné sluníčka, zážitků a dobrodružství.
Hana Vrabcová
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Seznam pracovních sešitů do 5. třídy
Matematika:

Pracovní sešit 1. díl…………………. 70 Kč
Pracovní sešit 2. díl………………….70 Kč
Početník …………………………………..

Český jazyk:

29 Kč – zakoupím později

Pracovní sešit I.………………………... 40 Kč
Pracovní sešit II ………………………. 40 Kč

Anglický jazyk: Pracovní sešit Project 1………………………………….210 Kč
Přírodověda:

Pracovní sešit……………………………………………...........49 Kč

Vlastivěda:

PS Od začátku novověku po současnost…………49 Kč
PS ČR jako součást Evropy ………………………………49 Kč
624 Kč

- ceny jsou orientační, mohou se malinko lišit, děkuji za pochopení
Složka barevných papírů,

200 Kč

čtvrtky A4, A3, A2 -přibližně
Třídní fond – už v průběhu září můžeme využít na šk. akce …..150 Kč
Celkem vybíráme

1 000 Kč

Zbytek peněz bychom použili na nákup pomůcek pro pracovní činnosti v průběhu
celého školního roku.

