SEZNAM POMŮCEK DO 3. ročníku - šk. r. 2020/2021
Děti, které si neobjednaly školní sadu sešitů, si zakoupí:
(kdo si sešity objednal, obdrží je v září)
•
•
•
•
•

8x malý linkovaný sešit č. 523 s pomocnými linkami
1x velký sešit bez linek č. 420 + lenoch
1x malý sešit bez linek č. 540 + lenoch
1x sešit s většími čtverečky č. 5110
2x deníček č. 644

•

v tabulce uvádíme přehled, do kterých předmětů jsou jednotlivé výše uvedené sešity:
ČJ

3. třída

M

1x 420
6x 523 s PL
1x 5110
1x 540 (čt. dílna)
2x 523

ČS

HV

Další sešity

žádný
Pokračujeme v
sešitě z min. roku.

žádný
Pokračujeme v
sešitě z min. roku.

2x644

Dále je doporučeno dětem opatřit následující pomůcky:
(prioritně použijí ty stávající z první třídy)
do poličky v lavici:
• nůžky s kulatou špičkou
• tuhé lepidlo ve válečku
• izolepa (malá)
• plastová obálka formátu A4 s drukem
• mazací tabulka + píšící fix + hadřík
• gumovací pevná fólie formátu A4
do kufříku na VV:
• igelit na lavici
• špejle (bez špičky)
• tuš (černá)
• 2 - 3x ploché štětce o různé šířce
• 2 - 3x kulaté štětce o různé šířce
• prašné křídy (výtvarné, nejedná se o křídy na chodník či tabuli)
• voskovky s výraznou stopou
• anilinky (druh vodových barev)
• temperové barvy (včetně bílé, ideálně 10 barev)
• větší kelímek na vodu s ochranným víčkem
• hadřík
• zástěrka či staré maxitriko
• tekuté lepidlo (Herkules)
• plastelína
• podložka na modelování

do úložné zásuvky:
• 20x velké výkresy formátu A3 (kreslící s vyšší gramáží)
• 20x malé výkresy formátu A4 (kreslící s vyšší gramáží)
• 1x složka barevných papírů
• 1x staré noviny
• pravítko – rovné o délce 30 cm
do skříňky:
• cvičební úbor v plátěné tašce (oblečení odpovídající počasí)
• sportovní obuv (botasky s bílou či non marking podrážkou, děti nesmí cvičit
v tzv. jarmilkách)
• do dvojice zámeček + 3 podepsané klíčky
do pouzdra navíc:
• tužka č. 3 na geometrii
dále:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do Aj linkovaný sešit formátu A4 s pevnými deskami
čirý tvrdší obal A5 na Žákovníček
průhledné obaly na sešity a pracovní sešity
obaly na učebnice
1x balík kancelářských papírů
pokojová rostlina na okno (nesmí být jedovatá!)
polštářek
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 (tahacích)
1x role papírových kuchyňských utěrek

Kniha ročníkové četby: Lev, čarodějnice a skříň – kterýkoliv dotisk vydání z roku 2005 (nakl.
Fragment).
Děti si veškeré školní potřeby podepíší křestním jménem, děkujeme!
Pracovní sešity budou dětem hromadně objednány na začátku šk. roku, platba proběhne během
prvního týdne v září.

