
POTŘEBY ŠKOLÁKA – 4. ročník – 2021/2022 

 

Na PV a VV: vodové barvy a tempery (Koh-i-noor), suché pastely, kulatý štětec č. 8, 10, 2x plochý 

štětec, hadřík, kelímek, malou paletu, igelitovou plenu na lavici, pracovní halenu nebo zástěrku, 

kovové nůžky, lepidlo v tyčince (dle potřeby dokupovat nové, nejlépe Herkules), voskovky, modelínu, 

náčrtník A4, tuš, 1 x balení špejlí, opravený kapsář z 1. třídy, 

barevné papíry, čtvrtky A4 40 kusů, čtvrtky A3 10ks, 

2 balení papírových utěrek, 2 balení kapesníčků v krabici. 

 

Psací potřeby: 2 obyčejné tužky č. 2, 2 obyčejné tužky č. 3, 2 pera (NE propisky), gumu, ořezávátko 

pastelky, fixy + 1 x tenká černá fixa navíc, malé pravítko do penálu = klasicky vybavený penál,  

stíratelná tabulka + 2 fixy, houbička.  

 

Na matematiku: 30 cm pravítko, 1x trojúhelník s ryskou, kružítko s náhradními tuhami. 

 

Sešity (prosíme obalit a podepsat):  

10 ks č. 523, 

2 ks č. 424 velký linkovaný (vlastivěda, přírodověda) 

1 ks č. 420 velký nelinkovaný (+ lenoch),  

1 ks notový sešit, 

1 notýsek linkovaný A6, 

1 ks linkovaná trhačka A5 (náčrtník), 

 

Na přezutí: vhodná bezpečná obuv s pevnou patou (ne pantofle!) 

 

Na svačinu: látkový ubrousek na lavici nebo plastový box, uzavíratelná láhev. 

 

Na plavání: plavky, ručník, mýdlo, koupací čepice se jménem, batoh. 

 

Na tělesnou výchovu: cvičební úbor a sportovní obuv dovnitř (do tělocvičny musí být bílá podrážka), 

míček a švihadlo – uložit do látkové tašky. 

 

Mimočítanková četba: A. Lindgrenová – Děti z Bullerbynu (dočteme z loňského roku, není třeba 

kupovat) 

 

 

Platba v novém školním roce za pracovní sešity cca 550,- Kč. (Upřesníme a vybereme hned 1. týden 

v září.) + KRPŠ cca 150 – 200kč za rodinu (platí jen jeden sourozenec). 

 

Vše (i psací potřeby) prosíme podepsat nebo označit vhodným způsobem tak, aby si své 

věci a pomůcky žák poznal. 

 

DŮLEŽITÉ!!! 

Zahájení školního roku 2021/2022 bude ve středu 1.9.2021 od 8.00 do 8.45 hod.  

(Oběd ve školní jídelně od 9.30hod. do 12.00hod.) 

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN A TĚŠÍME SE 1.9.2021 VE 4. TŘÍDĚ 

Mgr. Tomáš KOCÍK (4.A), Mgr. Jaromíra LEVÁ (4.B), Mgr. Eva BARNÁŠOVÁ (4.C) 


