
4. B

4.B    tř.uč.    Stanislava Hošková

Zajistí škola (Platba rodiče v září.) Zajistí rodiče
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Český Jazyk a Literatura

Český jazyk pracovní sešit pro 4. ročník 1. a 2. díl Nová škola, 

45,- + 45,- Kč; Pravopisné pětiminutovky Alter 50,- Kč; Hravá 

slohová výchova Taktik 90,- Kč

4x sešit č. 523, 1x sešit č. 444, 1x malý úkolníček č. 644, 1x 

desky na euroobaly, 10 ks euroobalů.
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Anglický Jazyk  ,  , Wattsenglish Silver (Wattsenglish, 350,-)
školní sešit A5 linkovaný (např. 523), školní sešit A5 linkovaný 

(např. 523), sešit 524 - 1x
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Matematika a její 

aplikace

Pracovní sešit k učebnici matematiky 4 1. a 2. díl Alter 59,- + 

59,-Kč; Pracovní sešit Matýskova geometrie pro 4.ročník Nová 

škola 43,-Kč

1x sešit č. 465, 1x sešit č. 440, 1x sešit č. 540, 1x sešit č. 565, 

tužky č.1, č.2 a č.3, 1x pravítko 30 cm, 1x pravítko trojúhelník s 

ryskou, 1x kovové kružítko
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Přírodověda
Přírodověda 4 - čtení s porozuměním - pracovní sešit pro  

4.ročník ZŠ Nová škola 53,-Kč 
1x sešit č. 444
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Vlastivěda

Vlastivěda 4 pracovní sešit pro 4.ročník ZŠ hlavní události 

nejstarších českých dějin (Nová škola  59,-Kč), Vlastivěda 4 

poznáváme naši vlast pracovní sešit pro 4.ročník ZŠ ( Nová 

škola - Duha, 49,-Kč )

1x sešit č. 444; školní atlas Česká republika Kartografie Praha
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Hudební výchova x 10 ks euroobalů
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Výtvarná výchova

Kreslící kartony A4,A3,A2; kreslící papír-role; tuš; dřevěné 

špejle; lepidlo Herkules; klovatina; uhel černý a červenohnědý; 

tyčinky do tavné pistole; samotvrdnoucí modelovací hmota a 

špachtle - hromadná objednávka (cca 130,- Kč/dítě) , Ikea 

plastová krabice Samla 39x28x14 cm - 79,- Kč/kus

Penál: 2 pera, pastelky 12 základních barev, tužka č. 1, č. 2 a č. 

3, gumu, krátké pravítko, 1x nůžky menší + 1x nůžky větší, 1x 

lepící tyčinka; 1x balení papírových kapesníčků (10 ks v balení 

), 1x barevné papíry (obyčejné), 1x tempery 12 barev , 1x 

vodové barvy, ploché a kulaté štětce různé šíře(cca 6 ks 

dohromady), 1x kelímek na vodu, 1x paletu na míchání barev, 

1x voskovky Koh-i-noor, igelit na zakrytí lavice(rozměr 50cm x 

60cm;staré tričko na převlečení); mazací tabulka s 

fixem,archivační box
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Tělesná výchova x

Cvičební úbor (tričko, tepláky nebo kraťasy podle počasí, 

sálovou sportovní obuv (tzn. se světlou podrážkou), sportovní 

obuv pro venkovní aktivity)
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Pracovní činnosti viz Výtvarná výchova viz Výtvarná výchova

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PŘEDMĚTY SE UPŘESNÍ V ZÁŘÍ

PŘEDMĚT
Pomůcky


