Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988
Vážení rodiče,
posílám Vám seznam pomůcek, které budou děti potřebovat ve 4. třídě.

V příštím školním roce bude žák potřebovat:
-

-

podepsaný ručník s poutkem
podepsané přezuvky
v penále 2 ořezané tužky č. 2 a č. 3 (popř. pentilku), 2 pera, pastelky, nůžky, gumu, malé pravítko,
zvýrazňovač
na TV: látkový pytlík s úborem (kraťasy, tričko, cvičky, tepláková souprava)
potřeby na VV: vodové a temperové barvy, voskovky (vše nejlépe české výrobky KOH-I-NOOR), suché pastely
(křídy), lepidlo (tyčinka), lepidlo Herkules, černý fix, hadřík, sadu štětců (alespoň 3 velikosti), omyvatelný
ubrus na lavici, skleničku se šroubovacím uzávěrem, starou košili nebo triko (vše podepsané), kuchyňskou
houbičku
desky na sešity, obaly na sešity a učebnice
krabici papírových kapesníků
dlouhé pravítko /30cm/ a kružítko

Seznam pracovních sešitů do 4. třídy
Matematika:

Pracovní sešit 1. díl

50 Kč

Pracovní sešit 2. díl

50 Kč

Početní chvilky

30 Kč

Pracovní sešit

49 Kč

Pravopis PJ hravě

30 Kč

Anglický jazyk:

Pracovní sešit CHIT CHAT 2

215 Kč

Přírodověda:

Pracovní sešit

49 Kč

Vlastivěda:

PS České dějiny od pravěku

49 Kč

PS Poznáváme naši vlast

49 Kč

Český jazyk:

Sešity, složka barevných papírů, náčrtkový papír A4 a A3, čtvrtky A4, A3, A2 – přibližně 250 Kč.

Celkem vybíráme 1000 Kč.

Zbytek peněz bychom použili na nákup pomůcek a vzdělávací akce v průběhu celého školního roku.

Velmi Vám děkuji.

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988
Vážení rodiče,
posílám Vám seznam pomůcek, které budou děti potřebovat ve 4. třídě.

V příštím školním roce bude žák potřebovat:
-

-

(zajistí rodiče)

podepsaný ručník s poutkem
podepsané přezuvky
v penále 2 ořezané tužky č. 2 a č. 3 (popř. pentilku), 2 pera, pastelky, nůžky, gumu, malé pravítko,
zvýrazňovač
na TV: látkový pytlík s úborem (kraťasy, tričko, cvičky, tepláková souprava)
potřeby na VV: vodové a temperové barvy, voskovky (vše nejlépe české výrobky KOH-I-NOOR), suché pastely
(křídy), lepidlo (tyčinka), lepidlo Herkules, černý fix, hadřík, sadu štětců (alespoň 3 velikosti), omyvatelný
ubrus na lavici, skleničku se šroubovacím uzávěrem, starou košili nebo triko (vše podepsané), kuchyňskou
houbičku
desky na sešity, obaly na sešity a učebnice
krabici papírových kapesníků
dlouhé pravítko /30cm/ a kružítko

Seznam pracovních sešitů do 4. třídy – bude objednávat třídní učitel a škola
Matematika:

Pracovní sešit 1. díl

50 Kč

Pracovní sešit 2. díl

50 Kč

Početní chvilky

30 Kč

Pracovní sešit

49 Kč

Pravopis PJ hravě

30 Kč

Anglický jazyk:

Pracovní sešit CHIT CHAT 2

215 Kč

Přírodověda:

Pracovní sešit

49 Kč

Vlastivěda:

PS České dějiny od pravěku

49 Kč

PS Poznáváme naši vlast

49 Kč

Český jazyk:

Sešity, složka barevných papírů, náčrtkový papír A4 a A3, čtvrtky A4, A3, A2 – přibližně 250 Kč.

Celkem vybíráme 1000 Kč.

Zbytek peněz bychom použili na nákup pomůcek a vzdělávací akce v průběhu celého školního roku.

Velmi Vám děkuji.

