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Pomůcky pro 4. ročník

cvičky,

malý

míček,

Tv -

úbor,

švihadlo - vše podepsané v látkovém pytli

Vv -

vodové a temperové barvy,

štětce,

voskovky - vše podepsané v
Pč

-

kelímek, paleta, podložka na lavici,

zástěra,

hadr,

kapsáři

barevné papíry, lepidlo tuhé váleček

Penál - 2 plnící pera, 1 propiska, 1 obyčejné kružítko, 2 tužky
Ořezávátko,

č.

2 a 2 tužky

č.

3, guma,

malé pravítko na podtrhávání, pastelky, fixy, nůžky,

- pravítko s ryskou, pravítko 30 cm dlouhé, 2 velké folie, 4 malé folie, deska na lavici, obaly
na sešity
-doma zabalit učebnice a zkontrolovat podpis vzadu
- ručník,

ubrousek na svačinu, podepsané přezůvky

Sešity:
č.

523-12

č.

524-10

č.

420 b-1

č.

444-1

SEŠITY NEPODEPISOVAT!

Obaly:
malé-15
velké- 2
notýsek - 1, notový sešit - 1

Pokud jsou pomůcky použitelné v příštím šk. roce - nekupujte zbytečně nové.

{j!)
Základní

pomůcky

do

Ít. třídy

Sešity- nákup zařídí p . uč.třídni
Obaly:

pevný průhledný obal na ŽK
průhledné

obaly na sešity (2x balení po lOks formát AS, lxbalení po lOks formát A4)

obaly na učebnice

Pomůcky na matematiku

lx pravítko 30 cm dlouhé, lx trojúhelník s ryskou, úhloměr
lx kovové kružítko+ náhradní tuhy

2x pero( keramické nebo gumovací), tužky č. 1,2,3, propisovačka, guma, ořezávátko, krátké
pravítko, pastelky všech základních barev - 12, nůžky, tuhé lepidlo- vysunovací
Pomůcky

na výtvarnou výchovu

čtvrtky A3 ... 10x, A4 ...

10x (nepodepisovat)+ barevné papíry

temperové barvy 12 barev, vodové barvy, voskovky, štětce - kulatý střední+ plochý velký+
malý slabý, umělecké křídy, pastely, kelímek na vodu z umělé hmoty, malířská paleta,
igelitový ubrus přes lavici, černá tuš, modelína, lepidlo v tubě, podložka na lavici (nutná!), vše
v dětském kufříku na zavírání
+zástěra

nebo triko

Pomůcky na tělesnou výchovu

cvičební
sáčku

úbor a cvičební obuv do tělocvičny i ven, švihadlo (vše podepsané ve sportovním
- ne v igelitové tašce)

Ostatní

podepsaný ručník do třídy s poutkem, podepsané přezůvky v látkovém sáčku (mohou zůstat
v šatně), látkový ubrousek na svačinu
Tyto pomůcky si žáci donesou v 1.týdnu nového školního roku 201//2fl1/' + 400 Kč do
třídního fondu (nutno zaplatit nákup sešitů)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Třídní učitelka: Svatava Švecová

Základní pomůcky pro 4.ročník - 2018/2019
Sešity: v některých sešitech pokračujeme z loňska
523„.„ .. lOx
424 .......3x
440 ...... lx
644 ...... lx
Notový sešit, podložky do nelinkovaných sešitů
SEŠITY NENADEPISOVAT. Po dopsání doplňovat.
Obaly na sešity, učebnice (pečlivě zabalit), obal na ŽK.

folie malá ..... 2x
folie velká ..... 2x
V tomto přehledu nejsou zahrnuty sešity na cizí jazyk.
Penál: 2x pero(keramické nebo gumovací), tužky č . 1,2,3, propisovačka, guma, ořezávátko,
krátké pravítko, pastelky všech základních barev(řádně dlouhé a vždy ořezané)
Pomůcky
čtvrtky

na výtvarnou výchovu:

A3 ..... 10x, A4 ..... 15x, barevné papíry, náčrtník(možno loňska)

temperové barvy(nejlépe 12 barev), vodovky, fixy, umělecké křídy, voskovky, štětce-kulatý
střední, plochý velký, malý slabý, kelímek na vodu z umělé hmoty, malířská paleta, igelitový
ubrus na lavici, tuhé lepidlo ve válečku, funkční nůžky, modelína - z loňska, příp. nová - VŠE
V DĚTSKÉM KUFŘÍKU NA ZAVÍRÁNÍ
Pomůcky

na matematiku:

lxpravítko 30cm, lx trojúhelník s ryskou, lx funkční kovové kružítko(vždy připravené a
doma!)

překontrolované
Pomůcky
cvičební

na tělesnou výchovu:

úbor a cvičební obuv ven a do tělocvičny - nejlépe sálovky, švihadlo, možno
v látkovém sáčku či tašce, nikoli v igelitové tašce!

pěnový

míček-vše

Ostatní:
podepsaný ručník s poutkem, podepsané přezůvky v látkovém sáčku, látkový ubrousek na
svačinu, možno sedák na židličku, papírové kapesníčky. NUTNÁ PODLOŽKA NA LAVICI!
Tyto pomůcky si žáci přinesou v 1.týdnu nového školního roku 2018/2019.
Do 15.9. do třídního fondu přinést lSOKč +zbývající peníze ze 3.roč. se převedou na třídní
fond 4.ročník.
Děkuji a těším se na další spolupráci. Hezké prázdniny.
Třídní učitelka:

Jana Tušerová

