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Pomůcky pro 4. ročník na školní rok 2020/21 
 

 přezůvky s pevnou patou a podrážkou,  prodyšný pytlík na pověšení, vše podepsané 
 box na svačinu 
 4x toaletní papír, tekuté mýdlo – malé balení, ručník 
 1 velké balení papírových kapesníčků 

TV – tepláková souprava /tepláky-legíny, bunda/, tričko, kraťasy, pevná sportovní obuv na hřistě, cvičky popř. 
obuv s bílou podrážkou do tělocvičny, v teplých měsících světlejší oblečení, vše uloženo v pytlíku nebo plátěné 
tašce na pověšení, vše podepsané 
 
VV - Výtvarná výchova /doplňte  z minulého ročníku třídy/ 
          

 Vodové barvy velké, plochý štětec č. 4, 6, 10, kulatý štětec č. 4,6, 10 
 Voskovky – sada 6 /12/ barev 
 Černá tuš 
 Nůžky /střední velikost -ne malé/  
 Fixy min. 12 barev ve zvláštním pouzdře 
 Temperové barvy větší sada  
 Větší starší tričko nebo zástěra 
 Větší kelímek na vodu od potravin, hadřík 
 Složka barevných papírů – ne fosforové barvy 
 20x tvrdý papír A4 
 20 x tvrdý papír A3 

 
Vybavení pouzdra: 

 tužka č. 1,2,3 
 2x lepidlo vysouvací /tyčinka/ (ne ze supermarketu - nelepí) 
 pastelky 6-8 barev 
 ořezávátko s krytem 
 guma, zmizík 
 pero 2x (ne gumovací), krátké pravítko do pouzdra 
 zvýrazňovač  1x 
 gelové tužky 3 barvy 
 mikrotužka /pentilka/ 0,5 mm měkká - možnost do geometrie  
  černý centropen tenký i silný  
 kružítko 
 lepidlo + nůžky v malé taštičce 

 
ČJ : sešit 544  4x 
M : sešit 544 3x 

sešit 420   1 kus do geometrie + lenoch, pravítko přímé 30 cm, trojúhelníkové pravítko s ryskou 
 sešit 5110 čtverečkovaný sešit   
Vl: sešit 544 1x 
Př: sešit  544   1x 
Aj:  sešit  544   2x 
Hv:   notový sešit 
 

 1x deníček 624 na úkoly a informace pro rodiče, 1 x ŠD (v případě docházky)  
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 šanon + eurosložky  (  20ks ) 
 obaly na sešity a učebnice, 2 kusy čisté pevné popisovací fólie A5  

 
Prosím, aby byly pomůcky do TV a VV podepsané. Sešity nepodepisujte, budeme si je vyplňovat společně ve 
škole. Všechny učebnice a sešity, prosím, obalte pevnými obaly. 
 
Pracovní sešity žáci dostanou i zaplatí v září.  

 

 


