
Pomůcky pro 3. ročník 

Budeme pokračovat v loňských sešitech, teprve až je dopíšeme, budeme zakládat nové. 

Penál: pero, tužka č. 1, 2, 3, guma, ořezávátko s možností zachytávat odřezky, nůžky, 
pastelky, krátké pravítko do 20 cm, lepidlo v tyčince, fixy – základní barvy + zvýrazňovač 

Český jazyk: 

2x sešit s pomocnými linkami. 2x pomocné linky + prázdné okénko 

Potřebné sešity doplníme během září, podle toho, jak mají děti popsané sešity z 2. roč. 

Matematika: 

2x čtverečkovaný malý sešit (1cmx1cm) 

Mat.- geometrie: 1x velký nelinkovaný sešit, linkovaná papírová podložka, trojúhelník s 
ryskou, dlouhé pravítko, kružítko s náhradními tuhami 

Anglický jazyk: kapesní slovník (aj/čj a čj/aj) – jen doporučeno, 1x A4 linkovaný sešit (40listů), 
1x A5 linkovaný sešit, 1x A5 linkovaný na slovníček, 

ČaS: 1x velký linkovaný sešit 

Hudební výchova: notový sešit 

Malé notýsky: 1x úkolníček, 1x domácí čtení (opět můžete pokračovat s notýsky 2. roč.) 

Výtvarná a pracovní výchova: 

temperové barvy, 2x běloba, vodové barvy, hadřík, kelímek, štětce – ploché, kulaté (různě 
široké),paleta, voskovky, suchý pastel, černá tuš, modelína, deska na modelování, čtvrtky 20x 
A4, 20x A3 (nepodepsané), 1x barevné papíry tenké, 1x barevné čtvrtky, zástěra (velké 
tričko, košile) – na 

převlečení NUTNÉ, igelit na krytí lavice, kufřík na výtvarné potřeby (velký), nebo krabici s 
víkem, 1xlepidlo v tyčince, 1x Herkules, 1x Klovatina- vše podepsané 

Ostatní výtvarné a pracovní potřeby budeme doplňovat podle výtvarných a pracovních 
námětů. 

Tělesná výchova: 

na pobyt venku: pevná sportovní obuv, tepláková souprava, tričko, ponožky (lze využít 
převlečení 

z družiny) 

do sportovní haly: obuv s podrážkou, která nebarví podlahu, kraťasy nebo legíny, triko s 
krátkým 

rukávem, 

2x plátěný sáček 

Prosíme oblečení přizpůsobovat ročnímu období ! 



Do třídy: 

malý ručník (uvidíme, co doporučí hygiena), látkový ubrousek na svačinu, lahev na pití, 

bačkory, 1x krabička papír. kapesníků 

Šatna: zámeček + 2 x klíč (1x dítě, 1x náhradní do ředitelny) 

 

Těším se na Vás 

Vanda Šimonová 


