
Seznam pomůcek do IV.A třídy, škol. rok 2021/2022 

(počet sešitů je uvedený jen pro začátek školního roku - jak budou žáci jeden sešit dopisovat, 

pořizují si další. Sešity nenadepisujte.) 

- 5 ks č. 523 (nejlépe s linkami končícími 1 cm od okraje stránky) + oba sešity do 

angličtiny z 3. třídy (nebo další 2ks 523 nové) + slovníček do AJ z 3. třídy 

- do přírodovědy: 1x 420 + složka na pracovní listy, pastelky, lepidlo, nůžky 

- do vlastivědy: 1x 420 + průhledná popisovací folie A4, pastelky, lepidlo, nůžky 

- 1 ks  č. 420 + papírový (- ne plastový) lenoch (linkovaná podložka) 

- 1 ks průhledné popisovací folie formátu A4 

- 1 ks Úkolníček + 1 ks Vzkazníček  –  dle vlastního výběru  

- libovolný sešit na nalepování písniček do HV – z minulého školního roku 

- trhací blok formátu A5 nebo složku s prázdnými listy ze starých sešitů – nechají si 

v lavici 

- 2 složky na pracovní listy formátu A4 – buď papírové s třemi chlopněmi, nebo plast 

- učebnice a pracovní sešit do AJ Happy Street 1 (modré) - z 3. ročníku  

Z 3. třídy opět přineste portfolio  

Do pouzdra: dvě pera (ne gumovací) nebo pero + náhradní bombičky, tužky č.1, 2, 3 po 1 ks 

nebo mikrotužky odpovídající tvrdosti + strouhátko, kružítko + strouhátko na kružítko + 

náhradní tuhy, krátké pravítko na podtrhování, malé nůžky, malé tyčinkové lepidlo (navíc 

kromě toho, které mají v kufříku), gumu, pastelky.  

Do TV: cvičební úbor + obuv do tělocvičny (vhodné kraťasy a tričko, cvičky nebo lehčí 

šněrovací obuv - sálová), v teplém počasí boty na cvičení venku. Od začátku října budeme 

plavat, tedy plavky, ručník, případně plaveckou čepici. 

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

prosím průhledný), 1 ks trojúhelník s ryskou, 1 ks pravítko 30 cm dlouhé (nebo místo něj 

druhý trojúhelník), mazací tabulku + fix + hadřík na mazání, podepsané kvalitní přezůvky  

v podepsaném látkovém pytlíku, podepsaný ručník (zatím nevíme, jestli bude potřeba). 

Do Vv + Pč – 20 ks tvrdých výkresů A4, 20 ks tvrdých výkresů A3, sada 20 ks barevných 

papírů, vodové barvy, temperové barvy + paleta na míchání barev, voskovky, plastelína, 

kulatý štětec č. 6 a 8, plochý štětec č. 10, kelímek na vodu, hadřík, černá tuš, balíček špejlí, 

modelovací podložka velikost A4, tekuté lepidlo Herkules (menší), ostré nůžky se špičkou, 

ubrus na lavici (rozměr 50x60cm, ne větší). Vše podepsané, uložené v nepoškozeném 

uzavíratelném kufříku nebo v pevné krabici – maximální rozměr 35x25x10cm. Prosím 

nepoužívejte krabice většího formátu, nevejdou se nám do skříňky. 

Donést v 1. týdnu 1ks tekutého mýdla, balík kapesníků a 2 ruličky toaletního papíru 


