
4. třída – 2018/2019 

- 523 (nejlépe s okraji) – celkem 10 ks (ČJL, AJ)  + předtištěný slovníček ze třetí 

třídy  

- 420 + papírový lenoch – 3ks  (1ks do G, 1 do VLA a 1 ks do PŘÍ)  

- 5110 – velké čtverce do G  

 

- 3 ks průhledné popisovací folie A4 (do ČJ, M, VLA) 

- notový sešit do HV ze třetí třídy 

- 1 ks úkolníček – dle vlastního výběru 

- libovolný sešit na lepení vzkazů - Záznamníček formátu A5 

- trhací blok formátu A5 do lavice k vlastní potřebě 

Do pouzdra:  2 x pero (Tornádo) – není přípustné používat gumovací pero 

tužky č. 1(na folii), č. 2 (běžné použití), č. 3 (do geometrie) po 1 ks, do 

geometrie může být mikrotužka odpovídající tvrdosti, krátké pravítko na 

podtrhování, nůžky, malé tyčinkové lepidlo - ne tekuté (jiné než v kufříku), 

gumu, pastelky, kružítko + náhradní tuhy, strouhátko na tužky a smirkový papír 

na kružítko 

Do TV: cvičební úbor + obuv do tělocvičny, plavky + věci na plavání 

Ostatní: pevné obaly na sešity, ŽK a učebnice (všechny učebnice musí být 

obalené), 1 ks trojúhelník s ryskou, 1 ks pravítko 30 cm dlouhé, podepsané 

kvalitní přezůvky v podepsaném látkovém pytlíku, podepsaný ručník 

Do VV + PČ – 30 ks tvrdých výkresů A4, 15 ks tvrdých výkresů A3, 2 sady 

barevných papírů – syté tóny (20 ks),  vodové a temperové barvy (sada 12 ks), 

voskovky (i s bílou), plastelína, kulatý štětec č. 6 a 8, plochý štětec č. 10, 

kelímek na vodu, hadřík, černá tuš, balíček špejlí, tyčinkové lepidlo (jiné než 

v pouzdře), lepidlo Herkules (menší balení), kvalitnější ostré nůžky se špičkou, 

paleta, zástěra či starší triko, ubrus na lavici. Vše v nepoškozeném kufříku.  

VV potřeby kupujte nejlépe Koh-I-Noor, Stabilo nebo Maped. Nekupujte 
levné polské, bývají nekvalitní a dětem se s nimi špatně pracuje.  

Z 3. třídy bude potřeba: AJ – učebnice, pracovní sešit a slovníček 

NEPODEPISUJTE DĚTEM SEŠITY, UDĚLÁME TO SPOLEČNĚ VE ŠKOLE 

V září donesou děti do školy portfolia. Pracovní listy nevytahujete.  


