
Pomůcky do 4. ročníku  
  
Sešity, které jsou potřeba dokoupit nově:  
Čj - 3ks 523 (diktát, mluvnice, Aj) 
M - 1ks 5110 (počty). 
 
Sešity, ve kterých děti mohou pokračovat z loňska: 
M - 1ks 420 - rýsování (většina dětí má sešity ve škole) 
NSV - 1ks 420  
ČJ - 1ks 420( televizní vysílání – osvědčují se sešity s pevnými deskami velikosti A4 – jsou nezničitelné, 
vydrží pak dětem jako památka). 
 
Vybavení pouzdra: 
Psací pero plus náhradní náplň (nebo 2 psací pera) 
1ks tužka obyčejná č.2  
1 ks tužka obyčejná č.3 (geometrie) 
sada pastelek 12 barev 
ořezávátko 
nůžky 
guma 
fix na mazací tabulku 
 
Rýsovací pomůcky: 
Kružítko vč. náhradní tuhy  
1 ks pravítko trojúhelník s ryskou 
1 ks rovné pravítko 20cm (začínající 0). 
 
Další: 
1 ks průhledná tvrdá folie A4 na psaní tužkou, pracujeme s ní v učebnicích (děti by ji měly mít z 
loňska), 
1 ks podložka se širokými a tenkými linkami A4 (lenoch)  
mazací tabulka (většina děti ji má ve třídě z loňského roku) 
malá krabička se sirkami na matematické hlavolamy 
balíček karet (děti jej mají ve třídě z loňského roku, není potřeba pořizovat nový) 
     
Výtvarné potřeby:  
2 ks tuhé lepidlo 40g (to jediné je potřeba doukoupit nově),  
staré triko nebo zástěra 
Zbytek pomůcek máme ve třídě z loňských let a není potřeba dokupovat. Část výtvarných potřeb 
kupuje škola s množstevní slevou (jedná se o výkresy A4, A3, velké tekuté lepidlo, barevné papíry, 
balík papírů do kopírky a velké temperové barvy). Cena bude zahrnuta spolu s cenou za pracovní 
sešity, předběžná cena je kolem 600,- Kč, upřesníme v průběhu září.  
  
Tělesná výchova: 
Cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou do tělocvičny, tenisky na venkovní hřiště, cvičební úbor do 
tělocvičny i na ven (tepláky + mikina, tričko + kraťasy, vše nejlépe do textilního pytlíku), švihadlo.   
   
Předem děkuji za spolupráci, užívejte léta v pohodě a ve zdraví! 
 
S pozdravem Jana Šnévajsová. 


