Pomůcky do 3. ročníku

Do pouzdra:

Ostatní:

Pomůcky do VV a PČ uložit do boxu
z 2. ročníku (čistý, vymytý). Pokud
je nefunkční, pořiďte nový. Můžete
použít i některé pomůcky z 2.
ročníku, ale musí být úplné a čisté.

2 pera –Tornádo nebo mazací pero
s náplní 0,5 mm
měkké pastelky - 12 ks
tužka č. 2 - 3ks
tužka č. 3 – 1 ks
guma bílá 1 ks
ořezávátko 1ks
pravítko 10 -15 cm
Centropen Liner – 4 ks modrá,
zelená, černá, červená – tenký
zvýrazňovač – žlutý, zelený,
růžový, oranžový

přezůvky se světlou podrážkou
pravítko trojúhelníkové s ryskou
pravítko rovné 20 cm
mazací tabulka
fixy na mazací tabulku – 2 ks +
hadřík
průsvitka A5 pro psaní tužkou -2 ks
průsvitka A4 pro psaní tužkou – 1ks
plastová obálka s drukem A5
1 balík papírových kapesníků po 10
ks
1 krabice papírových kapesníků
ručník s poutkem (podepisujte)
obaly na učebnice a pracovní sešity
obaly na sešity formátu A5 10-15 ks
obal na deníček formátu A6
obal na notový sešit
obal na žákovskou knížku
Obalte doma všechny učebnice
vydané na závěr školního roku.

Prosím, vše, co lze, dětem
podepište permanentním fixem!
Do VV a PČ:
temperové barvy 10 ks
vodové barvy 12 barev
voskovky 12 barev
progresy 12 barev
plastelína
fixy 10-12 barev
štětec plochý č. 8, 10, 12
štětec kulatý č. 4, 6, 8, 10, 12
malý hadřík nebo kapesníky,
kuchyňské utěrky na čištění štětců
černá tuš, redispero a špičky na
redispero 3 různé velikosti
prázdná kulatá krabička od sýrů
suché pastely (prašné křídy – 12 ks
– č. 8512 Koh-i-noor)
malá houbička na nádobí 1ks
permanentní fix černý – 1 ks
zmizík do VV
lepidlo tuhé, nejlépe Kores 2ks
nůžky 2 ks
starší tričko na převlečení
noviny na lavici

Tělesná výchova:
cvičební úbor do tělocvičny (tričko,
kraťasy)
na hřiště (tepláky, mikina)
v látkovém pytlíku
obuv do tělocvičny se světlou
podrážkou (cvičky/tenisky)
pevnou venkovní obuv ( v 2.
pytlíku)
Od 2. pololetí bude probíhat
v rámci tělesné výchovy plavecký
výcvik.

Všechny pomůcky ze seznamu si
děti přinesou v průběhu prvního
školního týdne (3. – 6. 9. 2019).
Školní rok 2019/2020 bude
zahájen v pondělí 2. 9. 2019.
Sledujte webové stránky školy, kde
bude upřesněn čas zahájení.
V září děti dostanou objednané
pracovní sešity (ČJ, M, AJ, PRV a
písanky), které hradí podle nových
pokynů MŠMT rodiče. Prosím,
počítejte s tím, že začátkem září
budeme vybírat třídní fond a
peníze za pracovní sešity.

Mimočítanková četba:
Říha Bohumil: Honzíkova cesta
Prosím o pořízení knihy Honzíkova
cesta. Budeme číst ve 3. třídě.

Přeji Vám příjemné prožití letní
dovolené a dětem hezké prázdniny.
Na další spolupráci se těší
Mgr. Zdeňka Marková

