
4.A    tř.uč.    Monika Havlíčková

Zajistí škola (Platba rodiče v září.) Zajistí rodiče

Český Jazyk a Literatura

Český jazyk pro 4. r. ZŠ, pracovní sešit, SPN (A4 zelený) – od 67 

Kč; Pravopisné pětiminutovky, Alter (fialové) – 51 Kč; 

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem, Pracovní sešit pro 

4. a 5. ročník, NNS - od 28 Kč, Pravopis podstatných jmen hrou, 

NNS - 44 Kč; Stíratelná tabulka A4 7769 Centropen - od 47,20 

Kč v SEVTu

6x sešit č. 523 (543), 1x sešit 424 (444) a 2x644 = Úkolníček a 

Pětiminutovky a VŠECHNY SEŠITY OBALIT! Penál: 2 funkční 

pera, tužky č. 1, 2, 3, základní barvy pastelek, guma, červená a 

zelená propiska (nikoli fix nebo pastelka), ořezávátko, malé 

pravítko do penálu, fólie A4 – rozevíratelná, pro psaní tužkou.

Anglický Jazyk Wattsenglish Silver (Wattsenglish, 350,-) sešit 524 - 1x

Matematika a její 

aplikace

Procvičujeme matematiku ve 4. ročníku (Albra – 50 Kč),  

Procvičujeme zlomky, pracovní sešit (Albra – 50 Kč), Geometrie 

pro 4. ročník, Matýskova matematika - učebnice (NNS - 44-59 

Kč )

1x sešit č. 420, 1x linkovaná podložka A4, 3x sešit č. 544, 

pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kovové kružítko

Přírodověda Přírodověda - porozumění v souvislostech (NNS, 60,- Kč) 1x sešit 544

Vlastivěda

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast, pracovní sešit (Nová škola - 

DUHA – 60 Kč), Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších 

českých dějin, pracovní sešit (NNS - 60 Kč)

1x sešit č. 544,  doporučuji i školní atlas České republiky 

(Kartografie Praha, ISBN 80-7011-657-9)

Hudební výchova x
notový sešit - pokud je místo, lze ponechat sešit ze třetího 

ročníku

Výtvarná výchova

 Kartonový pořadač na dokumenty (11 Kč: 

https://www.paketo.cz/poradac-na-dokumenty-

250x90x310mm/?gclid=CjwKCAjwlZf3BRABEiwA8Q0qq9Ldl0Evf

q6YPnQy0V4eJpkzk1oG0duIxb7ylrcS9o6olK7BZhIHfhoCuqgQAv

D_BwE ), x

box a v něm: tempery, anilinové barvy, vodové barvy, štětce - 

tenký, střední a plochý, kelímek na vodu, voskové a suché 

pastely, černou tuš, 10 špejlí, nůžky (funkční, stříhací), lepidlo 

Herkules, lepící tyčinka, igelit na zakrytí lavice, staré triko na 

sebe, savý hadřík, houbička na nádobí, modelína, pastelky 

progresso, fixy, barevné papíry (obyčejné), 10ks čtvrtka A4, 

modelovací podložka A4 (A3), papírové kapesníky (krabice 

nebo balík s balenými) - POMŮCKY JE VHODNÉ PODEPSAT

Tělesná výchova x

úbor – triko bez kapuce, sportovní kalhoty bez kapes a zipu, 

ponožky, sportovní obuv s podrážkou do tělocvičny, v případě 

chladného počasí mikina; švihadlo

Pracovní činnosti x VIZ VV

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PŘEDMĚTY SE UPŘESNÍ V ZÁŘÍ

PŘEDMĚT
Pomůcky


