SEZNAM POMŮCEK 3. ročník - šk. r. 2018/2019
Děti z celé třídy si objednaly jednotné sady sešitů ve škole, není potřeba sešity
pořizovat, pouze velmi prosím o nákup PEVNÝCH a průhledných obalů.
Dále je doporučeno dětem opatřit následující pomůcky:
(prioritně použijí ty stávající z 2. třídy)
do kapsáře:
• nůžky s kulatou špičkou
• stírací tabulka + 2x fix + hadřík
• gumovací pevná fólie formátu A4
do kufříku na VV:
• igelit na lavici
• tuš (černá)
• 2 - 3x ploché štětce o různé šířce
• 2 - 3x kulaté štětce o různé šířce
• voskovky s výraznou stopou
• klasické vodové barvy z 2. třídy a nově hromadně nakoupíme barvy anilinové
(zajistím)
• temperové barvy (včetně bílé, ideálně 10 barev)
• větší kelímek na vodu
• hadřík
• zástěra či staré maxitriko
• plastelína
• podložka na modelování
do úložných společných prostor:
• 20x velké výkresy formátu A3
• 20x malé výkresy formátu A4
• 1x složka barevných papírů
• 1x staré noviny
• pravítko – rovné o délce 30 cm
do skříňky:
• cvičební úbor v plátěné tašce (oblečení odpovídající počasí), švihadlo
• sportovní obuv (botasky s bílou podrážkou, děti nesmí cvičit v tzv. jarmilkách)
do pouzdra navíc:
• tužka č. 3 na geometrii
dále:
•
•
•
•
•
•
•
•

průhledný tvrdší obal A5 na Žákovníček
průhledné obaly na sešity a pracovní sešity
obaly na učebnice
1x balík kancelářských papírů
do tř. knihovničky uvítáme vámi doma vyřazené dětské či naučné knihy a časopisy
s dětmi budeme vděčni za vámi doma vyřazené kompletní deskové či jiné hry
1x krabička papírových kapesníků (v boxu)
1x role papírových kuchyňských utěrek

Kniha ročníkové četby: Astrid Lindgrenová – Pipi Dlouhá punčocha.

Pracovní sešity budou dětem hromadně objednány na začátku šk. roku, platba proběhne
během prvního týdne v září.
Prosím označte všechny věci (pomůcky i oblečení) jménem nebo osobním číslem dítěte
v prvním zářijovém týdnu – (čísla se mohou během prázdnin změnit).

