Přehled sešitů a pomůcek pro školní rok 2018/2019
Kontaktní email: balejova@zsdobriv.cz
4, 5. ročník:
Obaly na sešity a knihy, podložky (lenochy- podložky do velkých bez linkových sešitů)
Doporučuji na atypické učebnice koupit obaly, které se dají upravovat a jsou poměrně
trvanlivé (univerzál obal), popřípadě zabalit do průhledného igelitu
Folie na doplňování –2 ks malé (na psaní obyč. tužkou)-bude vloženo v matematice a českém
jazyku - učebnici
PLASTOVÝ BOX na ukládání PS, učebnic
Desky na zakládání PL – 7x – plastové rychlovazače
Sešity budou na začátku školního roku uložené a podepsané ve velkých deskách, které budou
výrazně podepsány žákovým jménem. Vše bude uloženo ve školní skříni během celého
školního roku - desky s gumičkou
Na geometrii je potřeba dětem pořídit 2ks pravítek/1 bude s ryskou/,mikrotužku, obyčejné
tužky č. 2,3 obyčejnou gumu, kvalitní kružítko, úhloměr (mohou si nechávat ve škole v šanonu
Pořídit kalkulačku na drobné početní úkony-zůstává v lavici nebo v šanonu
Žák nosí v aktovce (nebo má v košíčku v lavici) - malé lepidlo/tuhé/ a nůžky-používáme během
výuky.
Potřeby na výtvarnou výchovu
- podepsaný kufřík
- podložku na lavici formát A2,hadřík na utírání, košile na převlečení
- temperové barvy, vodové barvy, křídové pastely, voskové pastely (alespoň v základních
barvách= 8-10 odstínů)- přimlouváme se za výrobce pomůcek Kohinoor, ne čínské
- 2 ks ploché štětce,2ks kulaté štětce-vždy jeden slabší a jeden silnější- štětce budou na
papírku a přelepeny izolepou podepsány-budou uloženy po třídách v dózách
- pero a 1 balení tuže
- velké desky na výkresy formát A3
- 1 balení barevných papírů (podepsány)
- kvalitní lepidlo (Herkules-střední velikost), dobře stříhající nůžky
- PROSÍM O MANIKUROVÉ NŮŽKY( stačí obyč., žádné drahé) podepsané lih. fixem
Čtvrtky a náčrtníkové papíry budou plošně zakoupeny pro celou školu na začátku školního
roku, každý žák uhradí přidělenou část.(zabráníme ztrácení čtvrtek ve škole).
Barevné papíry zakoupím v sadě a děti si budou dokupovat přímo ve škole – jednotné barvy a
předejdeme pláči a smutnění, že nemají tak barevné…
Potřeby pro tělesnou výchovu :
- látková taška (vydrží celý rok)
- tepláková souprava, bílé tričko, trenýrky nebo kraťasy
- cvičky a tenisky)na ven)
- tenisový míček, švihadlo
Látková taška s přezůvkami do šatny

Prosím o přezůvky s bílou podrážkou- nedělají šmouhy na světlém linoleu

Doporučení – kroužek německého jazyka pro začátečníky i pro pokročilé (povedu já)– výuka
německého jazyka 1 x týdně ráno – mým cílem je dát základy pro lepší orientaci při přestupu
na 2. stupeň – zde jsou povinné dva vyučovací jazyky( úterý začátečníci, čtvrtek pokročilí)
Pracovní sešity budeme polepovat na začátku školního roku polepovat jmenovkami na obaly
pro moji jednodušší orientaci.
Děti dostaly za úkol během prázdnin tvoři prázdninový cestovní deníček- zapsat a
shromažďovat zajímavosti, které je potkaly během volna. Dětem jsem zakoupila prázdninový
deníček, stačí jen dohlédnout na jeho postupné vyplnění (děkuji za pomoc)
Příjemnou dovolenou a krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a dětských úsměvů
Vám všem přeje Renata Balejová
Plastový box

Plastový rychlovazač

