
Sešity: 

523-15x 
440- lx 
424- lx 
Notový sešit - lx 
Notýsek- lx 

Základní pomůcky pro 3. ročník 

Obal na ŽK, obaly na sešity, obaly na učebnice, obal na atlas světa 
Velká folie lx 
Malá folie 2x 
Podložka do nelinkovaných sešitů 
Desky na sešity 
V tomto přehledu nejsou zahrnuty sešity na cizí jazyk. 

Pomůcky na matematiku: 
lx pravítko 30 cm, lx trojúhelník s ryskou, lx funkční kovové kružítko+ náhradní tuhy, 
v průběhu roku kalkulačka 

Penál: 
2x pero 
lx propisovačka 
lx tužka č . 1 
2x tužka č. 2 
2x tužka č . 3 
Může být i mikrotužka +tuhy 
3x zvýrazňovač 
Guma, ořezávátko, krátké pravítko, pastelky, funkční nůžky (stříhající i látku) 

Pomůcky na VV: 
20x čtvrtky A4 
20x čtvrtky A3 (NEPODEPISOVAT JE) 
Náčrtník se žlutými papíry 

J.A 

Barevné papíry, temperové barvy, vodové barvy, voskovky, suché pastely, štětce - plochý, kulatý silnější i slabý, 
kelímek na vodu z umělé hmoty, malířská paleta, igelitový ubrus na lavici, hadr na otírání štětců, černá tuš, 
redispero, černý fix tlustý i tenký, modelína, tuhé lepidlo ve válečku, zástěra nebo tričko, kufřík na pomůcky 

VŠE PODEPSANÉ! 

Pomůcky na TV: 
Cvičební úbor a obuv (ven i do tělocvičny) 
Švihadlo, tenisák - vše podepsané v látkovém pytli 

Ostatní: 
Podepsaný ručník do třídy 
Podepsané přezůvky v látkovém pytlíku (mohou zůstávat v šatně) 
Látkový ubrousek na svačinu 
Toaletní papír 4 ks 

Tyto pomůcky si děti přinesou v 1. týdnu nového školního roku 2018/2019. Do 15. září 2017 přinesou děti 
200 Kč do třídního fondu (na kopírovací papíry, společný materiál na VV a PČ apod., možno ve dvou splátkách 
po 100 Kč) 



Pomůcky do 3. třídy: 3.C 

10 sešitů č. 523 + obaly 

2 malé a 1 velkou fólii 

1 notýsek+ obal 

pracovní podložka na lavici 

notový sešit+ obal 

obal na ŽK 

VV : do větší krabice od bot sbalte vodovky, tempery, paletu, l plochý štětec, 1 silný kulatý 

štětec, 1 slabý kulatý štětec, voskovky, pastelky ( pokud nejsou v penálu),1 černou tuš, 

modelínu, suché umělecké křídy, 2 lepidla (tyčinky s tuhým lepidlem), klovatinu, fixy 

+ 30 malých a 15 velkých čtvrtek, náčrtník, dvoje barevné papíry 

Penál : 2 pera, 2 tužky č. 3, 2 tužky č. 2 ( nebo mikrotužky), ořezávátko, guma, 

nůžky, krátké pravítko, černý popisovač na podepisování pomůcek 

Geometrie: velký nelinkovaný sešit s podložkou a obalem, 2 pravítka ( 30 cm) a 2 

trojúhelníky s ryskou ( popisovačem podepsat), kružítko 

TV : sálovou obuv, cvičební úbor, tenisák, švihadlo (vše v látkovém pytli nebo v batůžku) 

+ručník, přezůvky, 150,- Kč do třídního fondu 

Vážení rodiče, 

budu moc ráda, když dětem ulehčíte práci ve škole a včas vybavíte své děti těmito 

pomůckami. Sešity nepodepisujte. To si děti samy zařídí ve škole. Dohlédněte, prosím, aby 

děti měly všechny učebnice obalené. 3. září si děti s sebou do školy nic brát nemusí. 

Děkuji za pochopení. Miroslava Tomsová, tř. uč. 


