Seznam pomůcek pro 3. třídy
Sešity – pořiďte pouze obaly
NEPOŘIZUJTE SEŠITY, BUDOU HROMADNĚ NAKOUPENY. POKUD JIŽ MÁTE,
USCHOVEJTE, BĚHEM ROKU BUDOU URČITĚ POTŘEBA
VŠE BUDE UPŘESNĚNO V PRVNÍM ZÁŘIJOVÉM TÝDNU
Vv, Pč
- barevné papíry uložené ve složce s přezkou či cvočkem a podepsané
- podepsané lepidlo Herkules
- podepsané lepidlo - tyčinka
- podepsané či označené vodové barvy (nejlépe KOH-I-NOOR kulatá 2 patra)
- jednotlivě podepsané temperové barvy – základní v tubičce (z vybraných peněz od
žáků budou zakoupeny ještě velké tuby barev, které se nejčastěji používají)
- označenou sadu štětců (2 x kulaté – tenký, hrubší/ 2x ploché – tenký, středně velký)
- podepsanou modelovací hmotu
- označený kelímek na vodu
- hadřík – nutný pro malbu temperou, děti často utírají do zástěr nebo ručníku!!
- podepsanou paletu
- podepsanou zástěru či staré triko
- podepsané pero a tuš
- podepsané voskové pastely (stačí základní škála barev, ale syté barvy)
- podepsaná Progressa
- podepsané nůžky s ostrou špičkou
- podepsaný kapsář na základní pomůcky
- podepsané přezůvky v označeném PLÁTĚNÉM pytlíku – taška se trhá a ztrácí, navíc
nevětrá
- cvičební úbor v označeném PLÁTĚNÉM pytlíku: tepláková souprava, tričko,
ponožky, cvičky, obuv na cvičení venku – vše rovněž označeno příjmením
- 2 ks průsvitky A5, 2 ks průsvitky A4 (folie)
- označený ručník
- pravítko 30 cm, trojúhelníkové pravítko s ryskou – vyrýt příjmení
- kružítko budou děti potřebovat až v zimě
- viditelně podepsaný KUFŘÍK na zbývající výtvarné pomůcky
Další pomůcky:
- tužky č. 2, 3 (nejméně 2x od každého druhu nebo alespoň 1x pentilku + náhradní tuhy)
– vyrýt příjmení
- pero (tornádo, na bombičky…) – ne propisku – označit jménem
- pastelky (všechny barvy) – označte jednotlivě např. nálepkou se jménem
- gumovací pryž – vyrýt příjmení
- ořezávátko se zásobníkem na piliny – označit příjmením
VŠECHNY pomůcky označte, prosím, jménem nebo značkou (i tužky, pero, barvy…).
Každoročně máme na konci roku hromadu pomůcek a oblečení, které nejsou označené.
Dbejte, prosím, na to, aby byly podepsané i ponožky a věci, které dětem měníte během
roku.

