
5.C    tř.uč.    Josef Bíca

Zajistí škola (Platba rodiče v září.) Zajistí rodiče

Český Jazyk a Literatura

Český jazyk pro 5. ročník ZŠ – pracovní sešit ( SPN, 76 Kč ), 

Pravopisné pětiminutovky 5 ( Alter, 55 Kč ), Pravopis 

přídavných jmen – pracovní sešit pro 5. ročník ( Nová škola 

Brno, 32 Kč )., x

6ks sešit č.523, Penál: pero, tužky č. 1, 2, 3; základní barvy 

pastelek, guma, červená a zelená propiska ( nikoli fix nebo 

pastelka ), ořezávátko, malé pravítko;  šanon s euroobaly  ( 

nejlépe použít desky ze 4. ročníku ).

Anglický Jazyk  , Wattsenglish Gold ( 350 Kč ).
linkovaný sešit - žák ale může pokračovat ve starém sešitě , 

2ks sešit č.544

Matematika a její 

aplikace

Procvičujeme matematiku v 5. ročníku – pracovní sešit ( Albra, 

55 Kč ), Matematické minutovky 1. a 2. díl ( Prodos, 50 Kč ).

3ks sešit č.544, 1ks sešit č.440 + podložník ( lenoch ), pravítko 

dlouhé, trojúhelník s ryskou, kružítko.

Základy práce s 

počítačem
x x

Přírodověda
Přírodověda 5 -  Prac.sešit Čtení s porozuměním, Nová škola 

Brno Duhová řada, 55 Kč
1 kus sešit č. 524

Vlastivěda

pracovní sešit Vlastivěda 5 ČR jako součást Evropy: čtení s 

porozuměním, nakl. Nová škola - DUHA (95,-);mapa (Nová 

škola - Duha, 20,- kč)

sešit 420

Hudební výchova

Výtvarná výchova x, x

box / tempery / anilínové barvičky / vodové barvy / štětce – 

tenký, střední a plochý / kelímek na vodu / voskové a suché 

pastely / černou tuš / 10 špejlí / nůžky (funkční, stříhací) / 

lepidlo Herkules / lepící tyčinka / , igelit na zakrytí lavice / 

hadřík / modelína / pastelky – progressa, fixy /  čtvrtky:   A3 

20x, A4 30x/ barevné papíry (obyčejné).

Tělesná výchova

Pracovní činnosti x
10x čtvrtka A3, 10x čtvrtka A4, tyčinkové lepidlo, lepidlo 

Herkules, nůžky, sada barevných papírů

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PŘEDMĚTY SE UPŘESNÍ V ZÁŘÍ

PŘEDMĚT
Pomůcky


