
Seznam pomůcek na školní rok 2017/2018 – 4.B – Mgr. Prokopová 

 

Sešity: (↓←Můžete je nadepsat těmito názvy) 

Matematika    č. 444  

Matematika desetiminutovky  č. 523 

Geometrie    č. 420 (nemusí být lenoch) 

Vlastivěda, Přírodověda  2x č. 420 (+ lenoch) 

Český jazyk - cvičný   č. 523 (celkem 3 kusy, jako zásoba) 

ČJ - diktáty    č. 513  

ČJ – Co umíme (1x), sloh(1x) č. 523 (2x) 

ČJ – čtení    č. 520 (+ lenoch) 

Hudební výchova   pokračujeme no notového ze 3. ročníku – nevyhazovat! 

Úkolníček    formát nechám na Vás 

Deníček (na vzkazy rodičům) č. 624 

 

Všechny sešity a učebnice prosím opatřete obalem. Angličtina – požadavky na sešity budou 

v září. 

 

Výtvarné potřeby: 

Letos posílám výtvarné pomůcky domů ke kompletaci (mnozí mají v nepořádku) a hlavně se 

budeme stěhovat na vedlejší budovu, tak se to bude lépe uspořádávat. 

Poprosím Vás o podepsanou KRABICI OD BOT, v níž budou uloženy tyto pomůcky: 

 Voskovky 

 Temperové barvy 

 Zástěrka nebo staré tričko (delší rukáv lepší) 

 Igelitová podložka na stůl (popř. kus starého ubrusu) 

 Suché pastely 

 3x lepidlo – tuhá tyčinka 

Pokud nejsou výtvarné pomůcky zničené, nemusíte kupovat nové. 

U mne zůstávají:  nůžky, zmizíky, tuše, vodové barvy, štětce, kelímky a mazací tabulky – fixy 

mají děti u sebe v pouzdře, ale mnohým již nepíšou, prosím zkontrolujte a případně dokupte 

jen tento fix na mazací tabulku. → Pro nové žáky – nutno pořídit i věci v tomto odstavci. 

 

TV – vhodný oděv, obuv se světlou podrážkou. Za dobrého počasí TV – venku. 

 

Pouzdro + Rýsovací pomůcky – funkční obyčejné levné kovové kružítko + náhradní tuhy, 

trojúhelník s ryskou, ostrouhané tužky č. 1 (alespoň 2), pravítko na podtrhování do pouzdra, 

pastelky (stačí základní barvy), pero + náhradní náplň nebo náhradní pero, guma, ořezávátko. 

 

Toaletní potřeby – mýdla máme zatím dost, poprosím Vás o 4 roličky toaletního papíru a 

jednu krabici kapesníků – ty vytahovací. 

 

Pracovní sešity – budeme řešit na začátku školního roku. 

 

Hezké prázdniny. 

Těším se.  

Petra Prokopová 


