
Seznam pomůcek 4.A  školní rok 2022/ 2023 
 
Sešity souhrn:  
523 – 10x 
524 – 3x 
440 – 3x 
644 – 2x (nebo předtištěné) 
 
Sešity rozpis: 
 ČJ 523 – 6x (ČJ 1, ČJ 2 , diktáty, sloh, mluvnice z loňska+ náhradní) 

Čtenářský deník – pokračujeme z loňska 
AJ 523 – 2x (testy, školní) 

Vocabulary nejlépe předtištěný nebo 644 1x 
M 524 – 3x (M1, M2, M testy) 
G  440 – 1x (velký nelinkovaný), nebo pokračovat v sešitě z loňska 
Vl 440 – 1x + lenoch, 523 – 1x  
Př 440 – 1x + lenoch, 523 – 1x  
HV notový sešit (možno pokračovat ze 3. tř.) 
Úkolníček – předtištěný nebo 644   
 
Do pouzdra: 
pero (nebo raději dvě) 
tužky, ořezávátko, guma, malé pravítko 
pastelky a fixy 
nůžky 
malé lepidlo (tyčinka) 
 
Ostatní pomůcky: 
ČJ mazací tabulka s fixou 
M průhledná dvojitá fólie A5 (nálepka se jménem)   
G trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm 
 tužky č. 3 a 2 + do pouzdra ořezávátko (nebo pentelky) 
 kružítko  
 lenoch A4 
Čtení předběžně Renné Goscinny - Mikuláš a jeho přátelé (upřesnění v září) 
 
VV a PČ 
kufřík, igelitová plena na lavici, pracovní oděv, hadřík  
tužka č. 1, dobrá guma 
výkresy A4 – 20 ks 
vodové/anilinové a temperové barvy (alespoň 10 barev) – prosím zkontrolujte a doplňte 
štětce kulaté různé tloušťky (nejméně č. 3 a 6) 
štětce ploché různé tloušťky (č. 12 a tenký plochý) 
permanentní fix černý (Centropen) 3 tloušťky 
paleta, 1 větší kelímek na vodu 
křídy pro výtvarníky (suchý pastel) + guma na křídy 
voskovky 
tuš, redispero, špičky různé tloušťky  
lepidlo na papír (tyčinka nebo v tubě), lepidlo na ostatní materiály (Herkules) 
dobré nůžky (už ne malé dětské) 
plastelína 
Tělesná výchova 
cvičební úbor, tepláková souprava, tenisky se světlou podrážkou 
plavky, ručník, mýdlo, čepice, hřeben – vše podepsat 
                              
Do třídy :    
2x papírové kapesníky v krabičce 
2x papírové role 
bonbony 2x 
přezůvky se světlou podrážkou 
vlastní květina, o kterou bude dítě pečovat 


