
Pomůcky pro 4. ročník 2022/ 2023 

 

 
Velké tempery – KOH-I-NOOR (12 barev) 
Vodové barvy – KOH-I-NOOR (12 barev) 
Voskovky- KOH-I-NOOR (48  barev v tubě) 
Fixy (10 ks) 
3 X černý centropen 
Tužky č.1,2 a 3  
Lepidlo Kores  tuhé – střední velikost (2 ks) 
Pravítko 30 cm (1 ks), trojúhelník s ryskou 
Kružítko (1 ks) 
Guma bílá (1 ks) 
Sada plochých štětců – č. 8,10,12 
 KOH-I-NOOR 
Sada kulatých štětců- č. 4,6,8,10 
KOH-I-NOOR 
Progresy, černou tuš 
Mazací tabulka – pokud zůstala zachovalá  
z  3. třídy, nemusí být nová + 2 fixy na tabulku 
Nůžky  a lenoch = linkovaná podložka do 
geometrie vel. A4 
Pevný plastový box na pomůcky do VV – 
použijeme umytý, nepoškozený z 1. ročníku 
 
 
Placeno z třídního fondu: 
Všechny sešity 
Výkresy 
Barevné papíry tvrdé 
Barevné papíry měkké 
Další pomůcky do VV, PČ během roku 
 

 
 
Dále si v září přineste: 
 
Aktovku nebo šk. batoh na záda 
Pouzdro  
Pastelky do pouzdra (12 ks) 
Malé obaly A5 (10 ks) 
Obal na deníček (1 ks) 
Obaly A4 (5 ks) 
Balení kapesníků ( 2ks) 
Ručníky budou ve třídě pouze papírové 
dodané školou 
Svačinový box (1 ks) 
Láhev na pití s kvalitním uzávěrem proti vylití 
Látkové prostírání pod svačinku 
Sklenička na vodu od děts. výživy s uzávěrem 
Houbička do VV 
Malý hadřík na otírání štětců 20 x 20 cm 
Zástěrka nebo starší tričko do VV,PČ 
Pevné školní desky 1x A4, 1xA5 na uložení 
sešitů a pracovních sešitů 
Ořezávátko na malé i velké tužky  (1 ks ) 
 Prašné křídy (12 ks) 
Průsvitka A5 pro psaní tužkou (2 ks) 
Průsvitka A4 pro psaní tužkou (1 ks) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V látkovém pytlíku:  
a) cvičební úbor + cvičky, tenisky nebo sálovky 
do tělocvičny 
b) září – říjen i úbor a pevnou obuv na školní 
hřiště 
c) přezůvky do třídy s bílou podrážkou (ne 
pantofle, ne gumové „krokodýlky“) 
 
 
Začátkem školního roku 2022/2023 budeme 
vybírat 350 Kč do třídního fondu. 

                                  

Všechny pomůcky musí být čitelně 
podepsané!! 
 

Děkujeme rodičům za spolupráci 

v letošním školním roce a dětem i Vám 

přejeme krásné prázdniny!!! 

 

Mgr. Hana Ludvová, Mgr. Jarmila 

Dvořáková 

 

 

 
 


