
4.C    tř.uč.    Lenka Komárová

Zajistí škola (Platba rodiče v září.) Zajistí rodiče

Český Jazyk a Literatura

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

nns, 45,- Kč a 45,- Kč, Pracovní sešit Český jazyk pro 4.ročník ZŠ 

SPN 87,-Kč, Pravopisné pětiminutovky Alter 50,- Kč, 

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem Nová škola - nns 

33,-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 eorobalů, 1x linkovaný blok, 1x folie 

A4 rozvíratelná pro psaní tužkou, x

Anglický Jazyk Wattsenglish Silver (Wattsenglish, 350,-),  ,  ,  

sešit 524 - 1x, školní sešit A5 linkovaný (např. 523), školní sešit 

A5 linkovaný (např. 523), linkovaný sešit - žák ale může 

pokračovat ve starém sešitě 

Matematika a její 

aplikace

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

59,-Kč, Procvičujeme Matematiku ve 4.ročníku Albra 55,-Kč, 

Pracovní sešit Matýskova geometrie pro 4.ročník Nová škola - 

nns 43,-Kč, Matematické rozcvičky 4.ročník 1. a 2. díl Pansofia 

40,- Kč a 40,-Kč, Procvičujeme zlomky pracovní sešit pro 

4.ročník Albra 44,-Kč

4x sešit č. 523, 1x sešit č. 440, 1x linkovaná podložka A4, tužky 

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

ryskou, 1x kovové kružítko, 1x desky na euroobaly, 10x 

euroobal,  

Přírodověda
Přírodověda 4 porozumění v souvislostech pracovní sešit pro 

4.ročník ZŠ ( Nová škola - nns, 53,-Kč )
1x sešit č. 444

Vlastivěda

Vlastivěda 4 pracovní sešit pro 4.ročník ZŠ hlavní události 

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

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

škola - Duha, 49,-Kč )

1x sešit č. 444, Školní atlas České republiky ( Kartografia Praha 

)

Hudební výchova x

1x notový sešit č. 517 ( z 3.roč. - mohou pokračovat ), Hudební 

výchova pracovní sešit (z 3.roč. budeme pokračovat ), 1x desky 

na euroobaly, 10x euroobal

Výtvarná výchova x, x

Penál: 2 funkční pera, 1x červenou a zelenou propisku (ne fixu 

), pastelky 12 základních barev, tužka č. 1, č. 2 a č. 3, gumu, 

ořezávátko, krátké pravítko, 1x nůžky, 1x lepící tyčinka, 1x 

balení papírových kapesníčků (10 ks v balení ), , čtvrtky A3 20 

ks, čtvrtky A4 30 ks, 2x barevné papíry (obyčejné), 1x barevné 

papíry (tvrdé čtvrtky, 40 ks bílých nelinkovaných papírů na 

kopírování, desky na pomůcky do lavice

Tělesná výchova x
Cvičební úbor (tričko, tepláky, mikinu), boty se světlou 

podrážkou, švihadlo, malý míček (tenisák), přezuvky

Pracovní činnosti x, x, x

Box: 1x tempery 12 barev, 1x anilínové barvy, 1x vodové 

barvy, štětce ploché č. 6, č. 10 a č. 12, štětce kulaté celou sadu, 

1x kelímek na vodu, 1x černou tuž, 1x modrý inkoust, 1x 

zmizík, 1x násadku na redispero, 1x voskové pastely 12 barev, 

1x suché pastely 12 barev, 1x progresa 12 barev, 1x fixy 12 

barev, 1x pastelky 12 barev, 1x modelínu, špejle 20 ks, 1x 

lepidlo Herkules, 1x lepící tyčinku (velkou), 1x nůžky (funkční), 

igelit na zakrytí lavice (rozměr 50 cm x 60 cm), 1x podložku na 

modelování, 1x  houbičku na nádobí, savý hadřík, 2x noviny 

(nebo leták)

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PŘEDMĚTY SE UPŘESNÍ V ZÁŘÍ

PŘEDMĚT
Pomůcky


