Pomůcky a materiály pro 6. ročník 2016/17
Milí rodiče,
v přiloženém seznamu najdete seznam pomůcek, které budou děti potřebovat pro příští rok.
Kromě uvedených věcí budeme samozřejmě používat také učebnice, které kupuje škola.
Pracovní sešity pořizuje škola hromadně, od vás budeme vybírat peníze první týden v září.
Ještě máme prosbu na ty z vás, kteří přichází nově do naší školy. Jelikož se naše děti učily v
minulých letech jak angličtinu, tak španělštinu, je důležité se v jazycích snažit co nejdříve
dohnat úroveň našich dětí. Přikládáme proto plány z angličtiny pro 5. třídu, abyste měli
představu, co by měly vaše děti znát. V dohledné době pošleme okopírovanou učebnici
angličtiny. Ze španělštiny uvítáme jakoukoliv přípravu.
S pozdravem a přáním hezkých prázdnin
Markéta Černá

Český jazyk





pracovní sešit Fraus pro 6. třídu koupí škola (69 Kč)
Pravopisné pětiminutovky pro 6. ročník koupí škola (42 Kč)
Hravá literatura 6. ročník – pracovní sešit koupí škola (79 Kč)
3x sešit A5 linkovaný

Matematika








sešit A4 čtverečkovaný (velikost čtverečků 10 x 10 mm)
malé pravítko (do penálu)
2x trojúhelník s ryskou
kružítko
dlouhé pravítko 30 cm
úhloměr
mazací tabulka + fix + hadřík

Angličtina
 1 x kroužkové desky A4
 50 x čirý závěsný obal
 1 x sešit 440 s podložkou na psaní
 1 x sešit 544

Španělština
 1 x kroužkové desky A4
 30 x čirý závěsný euro obal
 1 x sešit 440 s podložkou na psaní

Náboženství
 všeobecný sešit A4
Dějepis


Výchova k občanství
 sešit 440 (s podložkou)
Přírodopis


sešit 440 (plus obal)

Zeměpis


pracovní sešit Nová škola 2 díly koupí škola (68 Kč za oba díly)
 sešit 440 (s podložkou)

Hudební výchova


notový sešit

Výtvarná výchova


pracovní tričko/košile



igelit nebo plastový ubrus na stůl



hadřík



desky na výkresy A3



krabice/kufřík na pomůcky



tempery (stačí 6 základních barev + běloba – raději větší tuby)



plochý štětec větší a menší velikosti



kelímek na vodu (stabilní – např. od Ramy)



černá tuš



redispero (špička 0,5 mm)



měkká tužka



měkká guma



nůžky



lepicí tyčinka Kores (nebo obdobná)

Tělesná výchova
 látková taška nebo sáček
 sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny
 tenisky na hřiště

 červené a modré sportovní školní tričko
 kraťasy/tepláky

Jiné





přezůvky se světlou podrážkou
1x balení papírových kapesníčků
obaly na sešity
vybavený penál

