SEZNAM VĚCÍ PRO 4. ROČNÍK VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 / 2022

BOX NA VV


















SEŠITY – prosím NENADEPISUJTE ani NEPODEPISUJTE
 523
10 ks
 423x
3 ks
 420
1 ks
 624
1 ks
 Úkolníček – jakýkoliv
 obaly na sešity (nejlépe průhledné, nebarevné)
Děti mohou pokračovat v těchto sešitech z 3. ročníku:
ČJ-D, M-D, M-G (pouze ten, kdo má sešit 420), Čtenářský deník, HV,
Čtení-sloh, popř. ČJ-Š, M-Š, Prv. (423x)













obaly na učebnice
euroobaly (ty, které zůstanou po vytažení přebytečných listů z portfolia)
desky na učebnice (A4) a sešity (A5)
pravítko trojúhelník s ryskou nebo dlouhé pravítko (30cm), kružítko
mazací fix (+ 1 náhradní), hadřík, tabulka – stačí vyčistit starou 
plastová podložka na stůl (A4) pro práci s modelínou
2 x gumovací fólie – ta pevnější (A5)
1x linkovaná podložka (lenoch) velikosti A4
rychlovazač A5 (platí pro ty, kdo ho stále nemá)
Portfolio – připravit dle instrukcí
list NAŠE TĚLO (vložen do portfolia) – připravte dle instrukcí
VV box

PENÁL
 1 pořádné pero + bombičky, 1 rezervní obyčejné pero
 pastelky, guma, nůžky, ořezávátko (se zásobníkem)
 2 x tužka č. 2, 1x tužka č. 3, 1x tužka č. 1 nebo B (kreslení)
 zelený liner s tenkou špičkou
 krátké pravítko
 2 tuhá lepidla (Kores aj.) – 1 do penálu a 1 do VV boxu
Rozhodně NE: zmizík a gumovací pero

igelitový ubrus
zástěra / triko dle uvážení
malé tekuté lepidlo Herkules
tuhé lepidlo
kelímek na vodu s uzávěrem
hadřík
paleta
temperové barvy v tubách (stačí 6 základních barev)
anilinové barvy (vodové barvy)
štětce kulaté, měkké – č. 6, 8
štětce ploché, tvrdé – č. 8, 10, 12
tuš + balíček špejlí
fixy – stačí sada základních barev
černý lihový fix – nejlépe oboustranný
voskovky
průhledná izolepa
nůžky

Není potřeba, aby byly veškeré pomůcky nové. Prosím o kontrolu jejich
funkčnosti a čistoty (vyčistit vodové barvy, vyměnit ztvrdlé štětce atd.)
BATOH NA TV: (děti si jej ponechají v šatní skříňce)





obuv se světlou podrážkou
cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
švihadlo správné délky
malý míček, např. tenisový

* Dle uvážení / aktuálních potřeb doplním další informace v září. Děkuji 

