
Úkoly přes prázdniny a pomůcky do 4. třídy 

 

• Přečíst 2 knihy (více knih nevadí) – každý bez výjimky, po prázdninách je budeme ve škole 

představovat. Doporučuji číst často nahlas. Kvalita čtení během domácího vzdělávání značně utrpěla. 

• Existují publikace přímo určené na opakování o prázdninách po 3. ročníku. To bych letos zvlášť 

doporučovala.  

• Procvičovat sčítání a odčítání do 1000 zpaměti i písemně a celou násobilku, velkou pozornost 

věnovat vyjmenovaným slovům. 

• Založit si a naučit se používat email. Čtyřikrát za prázdniny poslat dopis paní učitelce na adresu 

katerina.korcova@zsotnice.cz. Dopisy očekávám do 15.7., 31.7. 15.8. a 31.8. Každý dopis bude mít 

nejméně 10 jednoduchých vět o tom, co jste v uplynulých 14 dnech dělali nebo zažili. 

• Dobrovolně zůstává poslání pohledu z dovolené nebo výletu do školy – adresa je v žákovské knížce, 

tu už píšete sami, text pohledu píšete sami. Je možné to napsané přinést na začátku školního roku, 

nebo namalovat obrázek, ale ten pozdrav s adresou ať tam jsou.  

 

Pomůcky do 4. třídy 

- Určitě nevyhodit papírové pomůcky na vyjmenovaná slova a slovní druhy. Budou potřeba ve 4. třídě. 

- Sešity – 523 – 6x, 524 – 3x, 520 – 2x, 420 – 1x, 624 1x (deníček na úkoly), Slovníček (sešit na 

slovíčka A5 s třemi předtištěnými sloupečky nebo další sešit 523 a sloupečky nalinkovat), libovolný 

sešit na písničky; Do sešitů nalinkovat okraje 1 – 1,5 cm z obou stran stránky nebo koupit sešity již s 

tištěnými okraji z obou stran.  

- Jakékoliv sešity ze 3. třídy, které nejsou popsané, je možné používat dále ve 4. třídě.  

- lenoch patřičné velikosti do nelinkovaných sešitů 

- Kartičky s i a y 

- Pravítko – průhledný trojúhelník s ryskou, kvalitní kružítko 

- Stírací tabulka a 2 fixy 

- Vodové barvy a štětce ploché i kulaté, voskovky, temperové barvy – 6 barev 

- Penál, ořezávátko, guma, pero – nejlépe „Tornádo“ 2 ks, tužky č. 1 a 2, pastelky 

- Plátěný pytlík na přezůvky do šatny 

- Krabici nebo kufřík na výtvarné potřeby, igelitový ubrus na ½ lavice, pracovní košile, plastový 

kelímek na vodu, paleta 

- Cvičební úbor v látkové tašce – tričko, tepláky, cvičky (nebo sálové boty se světlou podrážkou) 

- Papírové kapesníky 

- Nůžky, tuhé lepidlo rtěnkové, modelovací hmota – plastelína 

- Sada barevných papírů 

- Obaly na učebnice (nejlépe se nakupují s učebnicí) 

- 1 složka na A4 kopie – na přenášení do tašky 

- 1 papírový pořadač A4 na kopie do školy, krabička na drobnosti do lavice 

- Dobrovolně – pokojovou květinu v květináči s miskou odpovídající velikosti, polštářek nebo 

podsedák na židličku. 

 

Veškeré pomůcky musí být podepsané! 

 

Dopravní hřiště – v na podzim se pojede do Vyškova na dopravní hřiště, kde budou žáci jezdit na kole a 

musí mít svoji helmu. 
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