
Pomůcky pro žáky 4. ročníku (2021/2022) 

 

Deníček – úkolníček na zapisování domácích úkolů a vzkazů pro rodiče. 

Pouzdro: pastelky, 2 pera, propiska, 2 tužky, tužka na rýsování nebo kvalitní pentelka, guma, ořezávátko, 

nůžky, malé pravítko do pouzdra na podtrhování, malé lepidlo.  

 

Jiné: trojúhelník s ryskou na rýsování, pravítko 30 cm (pravítka nejlépe nová – nepoškozená), kvalitní 

kružítko s náhradními náplněmi, zvýrazňovače – seříznutý hrot (žlutý, oranžový, zelený), 2x lenoch 

papírový linkovaný A4, sešit s tvrdými deskami A4 linkovaný na čtenářský deník (ne trhací). 

Obaly na sešity a učebnice řešte až v září podle učebnic a pracovních sešitů. 

 

Rozdání učebnic na nový školní rok proběhne druhý den nového školního roku (ve čtvrtek 2. 9. 2021). 

Pracovní sešity do anglického jazyka, českého jazyka a matematiky budeme řešit také v září.  

 

Na začátku školního roku budeme vybírat 200 Kč na sešity, výkresy, barevné papíry a jiný materiál do 

VV a PRČ a přibližně 600 Kč na pracovní sešity (ČJ, M, AJ, ..). 

 

Do kufříku: staré triko s krátkým rukávem, gumový ubrus, vodové barvy, voskovky, dobré ostré nůžky, 

Herkules 130 g, lepidlo KORES (velká tyčinka), hadr na utření lavice, sada štětců (velké i malé, ploché, 

kulaté), kelímek na vodu, plastelína v sáčku, prašné křídy (rozmazky) – stačí 6 barev, malé manikúrní 

nůžky, jehla, nit, černá tuš, redis pero s násadkou, 10 špejlí, 6 kolíčků na prádlo (dřevěné).  

 

Cvičební úbor do plátěného pytle: bílé tričko, kraťasy, ponožky, cvičky/sálové tenisky, tepláková 

souprava, boty na ven. 

 

Vhodné přezůvky se světlou podrážkou, pokud možno, ne nazouváky.  

Visací zámek s klíčem na šatní skříňku. 

 

Všechny pomůcky podepsat, přinést postupně v prvním týdnu nového školního roku. 

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši skvělou práci s dětmi v uplynulém školním roce 2020-2021. 

 

Prosím, nezapomeňte s dětmi přes prázdniny číst. Bylo by dobré přečíst alespoň jednu knížku přiměřenou 

věku a zájmu žáka, o které by děti po prázdninách povídaly. 

Odpočiňte si a budeme se těšit na další spolupráci. 


