Pomůcky pro 4. ročník
Penál - pero, 1x propiska - negumovací, tužka č. 1, 2, 3 + kryt na hrot, guma, ořezávátko s možností
zachytávat odřezky, nůžky, pastelky, sada fixů, krátké pravítko, 2 x lepidlo v tyčince (vše řádně
podepsané!)
Český jazyk - 1x A5 sešit linkovaný
kulturní deník- pokračujeme ve starém nebo založíme nový, literární sešit – A 5 linkovaný sešit
Přírodověda - 1x velký sešit linkovaný č. 444
Vlastivěda – 1x velký sešit linkovaný č. 444
Matematika - geometrie: 1x velký nelinkovaný sešit (může být ze 3. ročníku), trojúhelník s ryskou,
pravítko dlouhé 30 cm, kružítko, 1x sešit linkovaný č. 444
Anglický jazyk - 1x velký linkovaný sešit č. 444 , 1x malý linkovaný sešit „slovníček“ (z loňska), kapesní
slovník Aj/Čj Čj/Aj, PS Steve ( pokračujeme) – ve všem pokračujeme z loňska
Hudební výchova - notový sešit i zpěvník z loňska
Úkolníček - malý notýsek nebo diář nebo jiný formát podle vašeho uvážení, pro žáky mé třídy
je povinný!
Výtvarná a pracovní výchova – 2x temperové barvy, plus 2x běloba, paleta (nebo tácek od masa na
míchání barev), vodové barvy, HADŘÍK, kelímek na vodu – vanička od RAMY, štětce kulaté i ploché
různě široké, 1x lepidlo tuhé v tyčince, 1x Herkules – podepsané!!, čtvrtky 20x A4, 20x A3 (čtvrtky
prosím nepodepisovat), 1x barevné papíry, suché pastely, voskovky, modelína, 2x tenký černý fix,
1x tuš černá, velké tričko či košile – na převlečení NUTNÉ, kufřík či krabice na výtvarné potřeby
(velký), igelit na pokrytí lavice
Tělesná výchova - na pobyt venku (podle ročního období) - pevná sportovní obuv, tepláky, tričko,
šusťáková bunda.
Do tělocvičny - sálová obuv (světlá podrážka), kraťasy nebo ¾ legíny, děvčata 2x gumičku na vlasy,
triko - krátký rukáv, velký látkový vak (igelitka je nevhodná).
Do třídy: malý ručník, přezůvky
Šatna: zámeček + 2 x klíč
Prosíme o 1x balení papírových kapesníčků (nebo 2 krabice) do třídy
Školní družina a pobyt venku o velké přestávce – viz. instrukce od vedoucí vychovatelky

Prosíme oblečení přizpůsobovat ročním obdobím a vše řádně podepsat.
Těším se na Vás Vaše třídní uč. Dana Fröhlichová

