
POMŮCKY PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU 

Prosím, vše co lze, dětem podepište permanentním fixem. 

 

- přezůvky do třídy se světlou podrážkou, (ne gumové „krokodýlky“) 
   Pokud budou mít děti zdravotní pantofle, tak s pevným páskem přes nárt kvůli bezpečnosti (budeme chodit po schodech až do podkroví). 
- balení papírových kapesníků (10 ks) 

- obaly na učebnice a pracovní sešity 

- obaly na sešity formátu A5, průhledné (asi 16 ks) 

- obal na deníček formátu A6 

- 1 průsvitka formátu A4 

- 2 průsvitky formátu A5 

 

Vybavené pouzdro 

- 2 pera, nejlépe Tornáda (jedno jako náhradní nebo náhradní náplň) 

- tužky č. 1, 2, 3, 4 se zřetelným označením 

- ořezané pastelky (12 barev) 

- guma, ořezávátko 

- malé pravítko na podtrhávání (10 – 15 cm) 

- zmizík 
 

Rýsovací potřeby 

- pravítko 30 cm 

- trojúhelník s ryskou 
- kružítko (s náhradními tuhami) 

- lenoch formátu A5 (linkovaná podložka do sešitu) 

- tužka č. 3 nebo č. 4 z pouzdra  
 

Zelený plastový box s víkem do VV a PČ (ze 3. třídy) 

Stávající věci v boxu projděte. Pokud jsou v pořádku, děti je mohou používat i příští rok. 

 

- pracovní oděv (starší tričko) 

- vodové barvy KOH-I-NOOR (12 barev) 

- temperové barvy KOH-I-NOOR (10 barev) 

- štětec plochý č. 8, 12 

- štětec kulatý č. 2, 4, 6, 10 

- progresa 
- fixy (10 ks) 

- zmizík 

- černý permanentní popisovač Centropen 1 mm 

- černá tuš + násadka na redispero se špičkou 

- houbička na nádobí 
- hadřík na otírání štětců (20 x 20 cm) 

- voskovky v kulaté plastové krabičce 48 ks (ze 3. třídy) 

- prašné křídy kulaté KOH-I-NOOR Toison D´or 8512 – 12 barev  

- sklenička nebo kelímek na vodu s víčkem (od dětské výživy apod.) 

- nůžky 2 ks (jedny v lavici, druhé v boxu) 

- tuhé lepidlo KORES 2 ks– střední velikost (jedno v lavici, druhé v boxu) 

- menší tekuté lepidlo Herkules s dávkovačem 

- dvoje staré noviny na lavici 

 

Cvičební úbor a obuv do tělocvičny s bílou podrážkou v pytlíku (také venkovní oblečení a obuv na hřiště v 

pytlíku), pokud nebudeme plavat. Vyčkejte na bližší informace na začátku školního roku. 
 

V září děti dostanou objednané pracovní sešity. Deníček, sešity, výkresy a další doplňkové potřeby do výtvarné 

výchovy a praktických činností dětem zakoupím z třídního fondu. Všechny pomůcky z výše uvedeného seznamu 

děti přinesou v průběhu prvního školního týdne. Podrobnější informace o organizaci tohoto týdne dostanou děti 

písemně po slavnostním zahájení. Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 (sledujte webové 

stránky školy). 

 

Pozn.: Zůstatek třídního fondu ze školního roku 2020/2021 převádím do nového školního roku. 

 

Děkuji Vám za celoroční spolupráci a přeji příjemně prožitou dovolenou a dětem krásné prázdniny. 

Mgr. Hana Procházková 


