Pomůcky pro 4.A

Čj
Aj
M

Př
Vl
Hv
Vv

Sp
Tv

1x 444 A4 linkovaný 40 listů (školní sešit)
2x 424 A4 linkovaný 20 listů (procvičování, sloh a čtení)
1x 424 A4 linkovaný 20 listů (portfolio)
2x 5110 (procvičování)
- pravítko 30 cm
- trojúhelník s ryskou
- kovové kružítko
- tužka č. 3
informace níže
informace níže
1x 544, 1 x notový sešit
Vodové barvy, anilinové barvy, temperové barvy + 2 ks běloby
navíc, suchý pastel (nebo také prašné křídy, sady jsou po 12 ks,
24 ks, 36 ks) , modelína, tuš -malá černá, redispero, pastelky,
fixy, 2 ks černý liner –(Centropen nebo stabilo), bílá guma, tužka
měkká 6B, lepidlo Herkules – praktičtější je lepidlo s koncovým
aplikátorem, hadřík, podložka na lavici. Špejle s ostrým hrotem,
voskovky - malé, izolepa s řezáčkem. Štětce: plochý dlouhý např.
12, plochý krátký - 8, 6, a kulatý tenký do špičky, kelímek na
vodu, paleta na barvy, hadřík, staré triko.
Vybavení kufříku do VV, lepidlo, nůžky. V září vybíráme 100,Kč na další pracovní materiál.
Sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou (popř.
„sálovky“), sportovní obuv „na ven“, triko, kalhoty (bez zipů,
nejlépe tříčtvrteční), popř. mikina, v případě delších vlasů
nutná gumička!

vybavení penálu

pero + náhradní, zmizík (pokud je potřeba)
černý Centropen (tenký)
barevné fixy
pastelky
tužky různé tvrdosti (č. 1, 2, 3)
guma
zvýrazňovače 2 ks – různé barvy

ostatní

-

košíček do lavice
lepidlo ve špalíčku
2 balení papírových kapesníků (10x10)
1x vlhčené ubrousky
1x náčrtník A4 – nelinkovaný
1x náčrtník A4 – linkovaný
ořezávátko
tvrdá průsvitka A4 (nalepit štítek a podepsat
celým jménem)
Na Vl, Př a také do matematiky budeme využívat také
práci s portfoliem místo sešitů – desky na euro folie
(nechám výběr na vás) + 10 ks euro folií. Proto nutné
náčrtníky, budou využity místo sešitů. Na desky
nalepte štítek s celým jménem.
- mazací tabulka, fix na mazací tabulku + hadřík
- notýsek
- tvrdý blok – výletníček (budeme pokračovat ze 3.
třídy)
- obaly na sešity
- obal na žákovskou knížku (průhledný), v případě
barevného obalu je nutný štítek se jménem
- kniha Devatero pohádek (knihu podepsat)
- kniha dle vlastní volby – bude dětem zůstávat ve
škole – na volné čtení (knihu podepsat)

Výběr pořadačů – výběr nechávám na vás. Jen aby děti neměly hned vše zmačkané. Vše ať si děti řádně
podepíšou.

