Seznam pomůcek do 4. třídy:
Výtvarná výchova a Praktické činnosti:
Pomůcky uložte do plastového boxu ze 3. třídy (čistý,
vymytý).
Můžete použít pomůcky ze 3. třídy, pokud jsou čisté a sady
jsou úplné, upřednostňujte prosím značku Kooh-i-noor
(hlavně barvy), máme s nimi dobrou zkušenost,
nebo vybírejte vámi osvědčené kvalitní zboží.



























temperové barvy Kooh-i-noor 12 ks
vodové barvy Kooh-i-noor
progresky 12 barev
voskovky Kooh-i-noor 24 barev
prašné suché pastely 12 barev
lepidlo tuhé Kores 3x (postupně měnit za nové)
lepidlo tekuté Herkules s dávkovačem
klovatina s dávkovačem
fixy 12 barev
plastelína
houbička na nádobí
černá tuš se stojánkem z krabičky od sýru
štětce kulaté č. 2, 4, 8, 10, 12 a ploché č. 8, 10, 12
hadřík nebo kapesníky, kuchyňské utěrky
na čištění štětců
sklenice nebo kelímek na vodu
starší triko na převlečení
1x nůžky s kulatou špicí
1x nůžky špičaté
1 balení barevných papírů nelepicích – syté barvy
permanentní fix černý s kulatým hrotem
Centropen 1 mm (č. 2846)
zmizík do VV
tužka č. 1
3x jehla s větším ouškem (zapíchnuté v látce nebo
papírku – vyšívací i špičatá) – zkus si navléknout
knoflíky různých velikostí
násadka na redispero a špička
můžeš mít v boxu nit, bavlnky, nějaké mašličky

Tělesná výchova:




cvičební úbor do tělocvičny (tričko, kraťasy)
a na hřiště (mikina, tepláky) v látkovém pytlíku
obuv do tělocvičny s bílou podrážkou
pevnou venkovní obuv (obuv ve druhém pytlíku)

Pouzdro:











2 pera (Tornádo nebo mazací 0,5 mm + zmizík)
3 tužky č. 2, 2 tužky č. 3
pastelky 12 barev
guma
ořezávátko (raději se zásobníkem)
pravítko do pouzdra 10 – 15 cm
zvýrazňovač tenký, lépe kulatý – žlutý, zelený,
růžový, oranžový (levněji vyjde v sadě 4 kusů)
(Centropen Highlighter č. 2532)
kružítko + náhradní tuhy
tenký Centropen LINER – sada 4 barev

Další pomůcky:













aktovka
průsvitky – 6x A5, 2xA4
mazací tabulka + 2 fixy + hadřík (stačí vyčistit
nebo nová – ať se vejde do vašeho kapsáře)
pravítko rovné 20 cm a pravítko rovné 30cm
2x pravítko trojúhelník s ryskou (strana asi s 16 cm)
2 x lenoch A5, 2x lenoch A4
desky na sešity velké A4 a malé A5
obaly na sešity – A5 asi 20x, A6 na Deníček 1x,
A5 na Žákovskou knížku pevnější,
obaly A4 na pracovní sešity asi 3x
(raději průhledné, nějaké do zásoby na výměnu)
obaly na učebnice vydané na konci školního roku
(kupujte podle rozměru učebnice – učebnice AJ
je atypická, stejně bude vypadat i pracovní sešit)
plastová obálka s drukem A5 a A4 (na obálky
s lístečky)









kapsář (ručně vypraný, s připevněnými šňůrkami)
ručník s větším poutkem (podepisujte)
1 krabice papírových kapesníků
přezůvky se světlou podrážkou, uzavřenou
špičkou (ne pantofle)
svačinový box
prostírání pod svačinu (raději látkové)
láhev na pití (netekoucí)

Dobrovolně:


krabičky od sirek, korkové zátky, papíry potištěné
z 1 strany, zbytkový materiál na tvoření ve VV
dle možností, staré noviny, knoflíky,…

Všechny pomůcky i ostatní věci prosím podepište
permanentním fixem, předejdete zbytečným ztrátám.
Všechny věci ze seznamu si děti přinesou druhý školní
den.
V prvním školním týdnu budeme vybírat třídní fond
a peníze za pracovní sešity, počítejte s tím, prosím.
Žáci 4. tříd mají každý den 5 vyučovacích hodin.
V prvním týdnu bude provizorní rozvrh.
Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí
2. září 2019 (sledujte internetové stránky školy).
Děkuji za celoroční podporu a spolupráci.
Přeji dětem i vám příjemné prázdniny
a těším se na vás v novém školním roce.
Michaela Videmanová

