Pomůcky pro 3. ročník 2022/2023
Zelený plastový box s víkem VV a PČ
ze 2. třídy:

Dále si v září přinesete:
Aktovka nebo školní batoh na záda

Stávající věci v boxu projděte. Pokud jsou
v pořádku, děti je budou používat
ve 3. třídě.
Pracovní oděv (staré tričko)
Velké tempery – KOH-I-NOOR (12 barev)
Vodové barvy – KOH-I-NOOR (12 barev)
Voskovky - KOH-I-NOOR (12 barev)
Fixy (10 ks)
Lepidlo Kores – střední velikost (2 ks)
Pravítko 20 cm (1 ks)
Kružítko
Pravítko trojúhelníkové s ryskou (1 ks)
Sada plochých štětců – (č. 6, 8, 12)
KOH-I-NOOR
Sada kulatých štětců- (č. 4, 6)
KOH-I-NOOR
Průsvitka A5 pro psaní tužkou (3 ks)
Průsvitka A4 pro psaní tužkou (1 ks)
Prašné křídy (12 ks) KOH-I-NOOR
Progresy
Nůžky s kulatou špičkou 2x (jedny v boxu,
jedny v aktovce)
Sklenička na vodu od dětské výživy
s uzávěrem
Houbička na nádobí do VV
Noviny na lavici do VV, PČ
Permanentní fix černý s kulatým hrotem –
Centropen 1 mm

Vybavené pouzdro:
Trojhranná tužka č. 2 (2 ks), č. 3 (1 ks)
Pastelky (12 ks)
2 pera
Zmizík tenký – Centropen Eraser
Guma (1 ks)
Ořezávátko (1 ks)
Pravítko do pouzdra 10 – 15 cm
Centropen Liner (tenký) 2 ks - černý,
zelený
Obaly na učebnice vydané na konci
školního roku (kupujte podle rozměru
učebnic)
Malé obaly A5 (12 ks)
Obal na deníček A6 (1 ks)
Obaly A4 (8 ks)
Balení kapesníků (10 ks v balení)
Krabička papírových kapesníků
Svačinový box (1 ks)
Láhev na pití s kvalitním uzávěrem proti
vylití
Mazací tabulka, černý a modrý fix, hadřík

Placeno z třídního fondu:
Sešity
Výkresy
Papír na kopírování
Barevné papíry tvrdé
Další pomůcky do VV, PČ během roku
Třídní fond 350 Kč.

TV – do dvou plátěných pytlíků:
Cvičební úbor do tělocvičny – tričko,
kraťasy, cvičky nebo tenisky
Na hřiště – mikina, tepláky, pevná
venkovní obuv
Přezůvky do třídy se světlou podrážkou (ne
pantofle, ne gumové „krokodýlky“)
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Mgr. Zdeňka Marková

Všechny pomůcky musí být čitelně
podepsané!

