SEZNAM DOPORUČENÝCH POMŮCEK DO 4. ROČNÍKU
šk. r. 2021/2022
Téměř všechny níže uvedené pomůcky mají děti pořízeny z předchozích ročníků, stačí je tedy
překontrolovat a dle potřeby doplnit. Doporučujeme všechny pomůcky dětem viditelně
podepsat.
Sešity si žáci objednali na konci šk. roku a dostanou je v září – nekupujte je tedy.
V tabulce uvádíme přehled, do kterých předmětů jsou jednotlivé objednané sešity:
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Do poličky v lavici:
• nůžky s kulatou špičkou (v pouzdře podepsané)
•

tuhé lepidlo ve válečku (střední velikost)

•

mazací tabulka + fix + hadřík připevněný k tabulce

•

gumovací pevná fólie formátu A4

Do kufříku na Vv a Pč:
• igelit na lavici
•

tuš (černá)

•

2 - 3x ploché štětce o různé šířce

•

2 - 3x kulaté štětce o různé šířce

•

voskovky s výraznou stopou

•

anilinky (druh vodových barev)

•

temperové barvy (včetně bílé, ideálně 10 barev)

•

větší kelímek na vodu s ochranným víčkem

•

malířská paleta

•

hadřík

•

zástěra či staré maxitriko

Do úložné zásuvky:
• pravítko – rovné o délce 30 cm (podepsané)
•

trojúhelník s ryskou (podepsané)

•

kružítko v krabičce (podepsané)

•

kniha ročníkové četby (Betty MacDonaldova: Paní Láryfáry)

Další sešity
1x 644
1x 524 SOS

Do skříňky:
• cvičební úbor v plátěné tašce (oblečení odpovídající počasí)
•

•

sportovní obuv (botasky s bílou či non marking podrážkou, děti nesmí cvičit v tzv.
jarmilkách)
do dvojice zámeček + 3 podepsané klíčky

Do pouzdra navíc:
• tužka č. 3 na geometrii nebo tzv. pentelka
•

náhradní náplň do pera, příp. náhradní bombička

Dále:
•

PEVNÉ průhledné obaly na sešity a pracovní sešity

•

PEVNÉ obaly na školní učebnice

•

1x balík kancelářských papír

•

1x krabička papírových kapesníků (tahacích)

•

do tř. knihovničky uvítáme vámi doma vyřazené dětské či naučné knihy a časopisy

•

s dětmi budeme vděčni za vámi doma vyřazené kompletní deskové či jiné hry

Děkujeme za spolupráci!

