Pomůcky do 4. ročníku
Do boxu na VV a PČ:
Barevné papíry nelepící (20 listů) – pestré barvy
Tempery (12 barev)
Vodové barvy (12 barev)
Voskové pastely (12 barev)
Suché pastely (12 barev)
Fixy (12 barev)
Progresso KOH-I-NOOR (12 barev)
Trojhranná tužka č. 1
Plochý štětec č.12
Kulatý štětec č.2 nebo 4, 8 nebo 10
Plastelína (10 barev)
2x tuhé lepidlo (nejlépe Kores)
Tekuté lepidlo (Herkules) s dávkovačem
Nůžky větší
Černá tuš
Redispero + násadka se špičkou 0,5 mm a 3 mm
Stojánek na tuš z kulaté krabičky od sýrů
Hadřík na otírání štětců (cca 20x20 cm)
Zástěra
Noviny na lavici – kdo má možnost, může přinést
větší množství novin do zásoby
Do pouzdra:
2x pero, příp. zmizík
Centropen LINER (4 barvy)
Pastelky
Tužka č. 2, 3
Guma
Ořezávátko
Pravítko 15 cm
V látkovém pytlíku:
- cvičební úbor + cvičky, tenisky nebo sálovky
s bílou podrážkou do tělocvičny
- na září a říjen i úbor a pevnou obuv na ven
- přezůvky do třídy s bílou podrážkou (ne pantofle)

Další pomůcky:
Stíratelná tabulka A4 (doma vyčistěte), fix a hadřík
3x průsvitka A5
2x průsvitka A4
Trojúhelníkové pravítko s ryskou
Rovné pravítko 30 cm
Kružítko
Ručník
1 balení papírových kapesníků
(10 x 10 ks)
Svačinový box
Láhev na pití s kvalitním uzávěrem proti vylití
Průhledné obaly A5 (cca 15 ks)
Průhledné obaly A4 (cca 5 ks)
Průhledný obal na notový sešit A5
Průhledný obal na deníček
Obaly na učebnice a prac. sešity (PS děti dostanou na začátku šk. roku)
Opotřebované a zničené pomůcky v průběhu šk. roku je potřeba
dokoupit.
Všechny funkční pomůcky z 3.ročníku lze použít i v příštím školním
roce.
Všechny pomůcky čitelně podepište permanentním fixem!
Vybírat je budeme 2. září 2016.
Na začátku šk. roku budeme vybírat také 300 Kč do třídního fondu
(na sešity, výkresy, papíry na kopírování atd).
Školní rok 2016/2017 bude zahájen na hřišti GJB ve čtvrtek
1. září 2016 (přesný čas se dozvíte z webových stránek školy).

Děkuji rodičům za spolupráci, přeji příjemnou dovolenou a dětem krásné
prázdniny.
Mgr. Blanka Valnohová

