
Potřeby pro 3. třídu 
 

VV a PČ: přineste v igelitce, ve třídě budou mít děti stejné boxy 

- nádoba na vodu 

- skládací kelímky, paleta 

- štětce (kulaté, ploché – různé velikosti) 

- igelitový ubrus 60 x 70 cm 

- zástěrka nebo větší triko 

- lepidlo (tuhé, větší) 

- nůžky 

- voskovky 

- hadřík 

- vodové barvy  

- tempery  

- plastelína  

- progressa   

- pastely (souprava prašných uměleckých kříd) 

- špejle 

- tuš černá 

  

TV: (vše do plátěného pytlíku) 

- na hřiště: tričko, teplákovou soupravu, obuv 

- do tělocvičny: tričko, trenýrky, obuv se světlou podrážkou 

Ostatní: 

- látkový ubrousek na svačinu 

- 1x  krabice papírových kapesníků 

- pouzdro: 2x tužka č.2, 1x tužka č.1, 1x tužka č.3, zelená gelovka, 

ořezávátko se zásobníkem, guma, 2x pero, pastelky, nůžky 

- lepidlo  (menší) 

- pravítko (trojúhelník s ryskou) 

- kružítko (zatím do pouzdra nedávat) 

- obaly (průhledné, nebarevné): 4 x na velký sešit A4, 15x na malý 

sešit A5, 1x na deníček, 1x na notový sešit, další v případě potřeby 

dokoupit  

- přezůvky s bílou podrážkou, NE pantofle (dát do plátěného pytlíku) 

- mazací tabulka, fixy, hadřík 

 

 

 

1. den si děti přinesou: 

pytlík s papučemi, pouzdro 

 

Všechny věci, prosím, podepište!!! (děti budou mít stejná čísla jako vloni) 

                
 

Další informace: 

Přes prázdniny procvičujte čtení, psaní a počítání (násobení, dělení, sčítání, 

odčítání do 100), dokončete Moje počítání č.5, velkou matematiku a 

písanku. 
 

Sešity a úkolníček si děti musí zakoupit samy. Kupte si i sešity do zásoby. 

(hlavně 512) Deníček dětem zakoupím z třídního fondu.  

 

Sešity: 

č. 512 – 5 x (český jazyk) 

Kdo má problémy s písmem, doporučuji zakoupit sešity s pomocnými 

linkami 512 + 

č. 445 (český jazyk) 

č. 523 – 2 x  (matematika, anglický jazyk) 

č. 513 – 3 x (matematika, anglický jazyk) 

č. 520 – 3 x (geometrie, prvouka, hudební výchova) 

notový sešit 16 listů – 1x  (hudební výchova) 

č.424 – 1x (anglický jazyk) 

 

 

V posledním srpnovém týdnu sledujte informace o zahájení školního roku 

na webových stránkách školy. 

 

 


