
Pomůcky pro 4. třídy 
 

 Sešity zakoupíme z fondu: 
  ČJ 8x č. 523  

                  1x čtenářský deník – sešit s tvrdými deskami formát A4 
                                    M  4x č. 524  

                           2x č. 5110 (čtverečky 1cm x 1cm ) 
1x č. 440 (velký bez linek) 

                      VL, PŘ 2x č. 540 + podložka linkovaná 
3x č. 624 (notýsek) 

              HV 1x notový sešit  
   1x  č. 524 
 Ostatní pomůcky: 

                    2x sada barevných papírů 
                    10 obalů na malé sešity + obalit učebnice 

 Trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé, kružítko, guma, pentilka, pastelky, tužka č. 1, 2, 3 
 VV + PČ kufřík: 

Zástěra (košile), hadřík, vodové barvy, tempery, lepidlo Herkules, tyčinkové lepidlo, voskovky, 
suché pastely (křídy), 3 – 4 štětce (ploché i kulaté, různé síly), plastelína, kelímek, paleta, 
dostatečně ostré nůžky, tuž černá 

 TV: 
           Oblečení na ven i do tělocvičny, přiměřená obuv s bílou podrážkou, míček, švihadlo 
 
 1x balení papírových kapesníků, 1x balení papírových utěrek, 1 x papíry na kopírování PL 
 
 Předběžné platby na září: 

300,- Kč Třídní fond (divadla, čtvrtky, sešity, akce třídy,…) 
200,- Kč Klub přátel školy (příspěvky na autobusy, akce školy, odměny, doplnění knih do 

školní knihovny, apod.) 
 Nezapomeňte: Nastavte si včas platby na obědy. 
    Vaše děti budou mít odpolední vyučování, v případě potřeby a s vaším   
                                    souhlasem, může žák využívat placeného školního klubu nebo chodit  
                                   na dohledovou hodinu zdarma (hlídá pedagog), případně chodit ven či domů. 
   Připravte si zdravotní posudky pro nový školní rok. 
   Zkontrolujte zámky a náhradní klíče k šatně. 
 Úkoly na prázdniny: Přečíst 1 knížku, posledních čtrnáct dnů nastartovat krátké psaní (5 vět   

                                  denně s procvičováním vyjmenovaných slov, cvičit malou i velkou  
                                  násobilku.  
 

Do školy nastupujeme 2. září v 9, 00 hodin do naší stejné třídy. Jdeme bez přezůvek na jednu 
hodinu a řekneme si, co nás bude čekat v novém školním roce. 

 
Přejeme všem dětem pěkné slunečné prázdniny, hezky si odpočiňte a těším se na novou 

skvělou partu čtvrťáků. Vaše paní učitelky čtvrtých tříd. 
 
 
 
 



řádně vybavený penál (3x tužku – č. 1,2,3, 2x pero, pastelky, nůžky, pravítko 
krátké  

na podtrhávání), 
pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, průhledné obaly na sešity,  
sešity jsou již zakoupené (500 Kč na PS do 4. třídy zahrnovalo také čtvrtky a sešity),   
kufřík na VV s vybavením: vodové a temperové barvy, 4 druhy štětců (2 ploché č. 12, 
č. 10 a dva kulaté č. 8, č. 6), paleta, hadřík, staré triko či zástěra, kelímek, tuš černá, 
2x tuhé lepidlo, 1x Herkules, dobré nůžky, modelína, voskové pastely a suché pastely 
(prosím kupujte kvalitní barvy a pastely, aby s nimi mohly děti pracovat), 
1x sadu barevných papírů, 
věci na Tv (obuv se světlou podrážkou), malý míček, švihadlo (délka úměrná výšce 
dítěte), 
zámek na šatnu + náhradní klíč řádně podepsaný, 
papírové kapesníčky, papírové ručníky 

 
O prázdninách si, děti, pořádně odpočiňte, sportujte, čtěte si, prostě si užívejte léta  
a prázdnin. Posledních čtrnáct dnů by bylo dobré začít pomalu procvičovat úhledné  
a pečlivé psaní, nějaký ten diktát, opakovat si násobilku do 100 a další matematické 
operace, které jste se naučily ve 3. třídě. Dejte si do pořádku všechny věci. 
A když budete chtít, můžete mi (nebo naší třídě) napsat pohled na adresu školy, také 
můžete fotit, malovat obrázky, psát o svých prázdninových zážitcích a v září si o všem, 
co jste prožily, budeme vypravovat.   

Začínáme 2. 9. od 8,55 – 9, 40 hodin. Sraz v naší třídě – bez pře-
zůvek.  
 

 

 

  
 

 


