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Učební pomůcky pro 5. ročník   -   2022/2023 

 
 aktovka 

penál:     2x pero  

               tužka č. 2,3 nebo mikrotužka, černý fix tenký -permanent 

               pastelky – 12ks, zvýrazňovač, malé pravítko k upevnění v penálu 

               guma, ořezávátko, nůžky, kružítko + náhradní tuhy do kružítka, lepidlo KORES  

trojúhelník s ryskou, pravítko 30cm 

obaly na sešity a učebnice 

potřeby na výtvarnou výchovu (v kufříku):  

               tužka č. 1 

               štětce – plochý č. 12, kulatý – č. 4, 6, 8 

               vodové barvy               

               tempery a paleta                

               voskovky, černý fix 

 tuš černá, násadka s perkem 

               tekuté lepidlo (HERKULES) 

               modelína, podložka na modelování    

               suché pastely, špejle, izolepa 

               desky na výkresy, hadřík, podložka na vv, kelímek na vodu, pracovní oděv 

potřeby na tělesnou výchovu:               

               cvičební úbor do tělocvičny a na hřiště  

               obuv se světlou podrážkou do tělocvičny + obuv na hřiště 

další potřeby:           

               krabička na svačinu nebo jiný vhodný obal,  

               umělohmotná láhev na vlastní pití  

               přezůvky do školy se světlou podrážkou (doporučujeme otevřené zdravotní pantofle) 

  

 

Veškeré pomůcky prosíme označit jménem a třídou. 
 
2. OBSTARÁ ŠKOLA ZAPLATÍ RODIČE 

Pracovní sešity, sešity a další pomůcky, které hromadně nakoupí škola po zaplacení částky rodiči. 

Zaplacením níže uvedené částky rodič souhlasí s tím, že případný přeplatek bude převeden do 

třídního fondu.: 

Český jazyk 5 – pracovní sešit – 1. a 2. díl (Nová škola – Duhová řada),), Matematika pro 5.ročník ZŠ, 

1.díl (Alter), Matematika pro 5.ročník ZŠ, 2.díl (Alter), Procvičujeme zlomky  (Albra s.r.o.), 

Vlastivěda – Česká republika jako součást Evropy –Nová škola Duha, s.r.o., Vlastivěda – Od začátku 
novověku po současnost – Nová škola, Duha,s.r.o.. 

Papír xerox A4, bílé čtvrtky A4,  barevné papíry 80 g a 180 g, žákovská knížka a obal. 

Sešity: A4 – linkovaný 424 – 1 ks, A4 -  nelinkovaný 420 – 3 ks, A5 – linkovaný 524 – 6 ks, A5 

linkovaný 544 – 2 ks (AJ), A5 nelinkovaný 520 – 1 ks, A6 – linkovaný 644 – 1 ks. 
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5. ročník počet na žáka 

Český jazyk  5 –  pracovní sešit – 1. Díl - Nová škola – Duhová řada.,  
Kód  5 - 76 1 ks 

Český jazyk  5 –  pracovní sešit – 2. Díl - Nová škola – Duhová řada.,  
kód  5 - 77 1 ks 

Matematika pro 5. r. ZŠ (1. díl) – Alter, ISBN 978 - 80 - 7245 – 310 - 8 1 ks 

Matematika pro 5. r. ZŠ (2. díl) – Alter, ISBN 978 - 80 - 7245 – 298 - 9 1 ks 

Matematika – Procvičujeme zlomky – Albra, kód 250 - 211 1 ks 

Vlastivěda – Česká republika jako součást Evropy –Nová škola Duha, s.r.o. 
Kód  55 - 41 1 ks 

Vlastivěda – Od začátku novověku po současnost – Nová škola, Duha,s.r.o. 
Kód  55 - 46 1 ks 

  Papír Xerox A4   150 ks 

Bílé čtvrtky A4  2 balení / třída 

Barevné papíry 80g tenké A4 500 listů 1 balení / třída 

Barevný karton 180g A4 60 listů  7 balení / třída 

Žákovská knížka 1 ks 

Obal na žákovskou knížku  1 ks 

  A4 linkovaný 20 listů 424 1 ks 

A4 nelinkovaný 20 listů 420 3 ks 

A5 linkovaný 20 listů 524 6 ks 

A5 linkovaný 40 listů 544 (AJ)   2 ks 

A5 nelinkovaný 20 listů 520 1 ks 

A6 linkovaný 40 listů 644 1 ks 

 

CELKEM 761,- 
 

 

TŘÍDA SPECIFICKÝ SYMBOL 

4.A 851 

4.B 852 

4.C 853 

4.D 854 
 

Pro neplatiče: Žákovská knížka a xeroxový papír budou pro žáky 

připraveny v září 2022 za poplatek 100,-.  

 


