Seznam pomůcek pro 3. třídu
Všichni budou mít připraveny na první týden školy tyto pomůcky:
- novou sadu barevných papírů v označené složce
- tyčinkové lepidlo a tekuté lepidlo Herkules (tyčinkové lepidlo
potřebujeme ve výuce téměř denně)
- kelímek na vodu
- hadřík
- zástěru či staré triko
- ubrus
- sadu štětců (kulaté i ploché)- aspoň jeden tenčí a 1 hrubší
- voskovky(stačí základní škála barev, ale syté barvy)
- Progressa
- nově olejové křídy GIOCONDY (základní barvy-obrázek)
- nůžky s ostrou špičkou (během dvou let se vytratily všechny nůžky, které
jsme měli ve třídě k dispozici, proto přineste nůžky pečlivě podepsané,
které budou zůstávat ve škole)
- modelovací hmotu (plastelínu, nemusí být nová, stačí z minulého roku,
ale aspoň základní barvy)
- kufřík (podepsané pomůcky do VV a Pč budou ukládány v podepsaném
kufříku). Kapsář nenoste, zůstává v něm pouze nepořádek.
- 1 ks průsvitky A5, 1 ks průsvitky A4 (jedná se o průhledné gumovací
folie, na které se píše tužkou)
- 2 pravítka s ryskou a jedno dlouhé pravítko
- tužky č. 2, 3 (nejméně po dvou kusech)
- pero
- pastelky (všechny barvy)
- gumovací pryž
- kvalitní ořezávátko
- přezůvky v označeném pytlíku
- v 1. pololetí bychom měli jezdit na plavání, proto připravte plavky,
plavací čepice, popřípadě plavací brýle.
- V zimním období bychom v rámci TV navštěvovali zimní stadión- brusle
a přilba nutností (může být cyklistická).
- Na 2. pololetí budou děti potřebovat cvičební úbor v označeném pytlíku:
tepláková souprava, tričko, ponožky, obuv do tělocvičny i na cvičení
venku – vše rovněž označeno příjmením
Další pomůcky do VV, které budou děti potřebovat :
(ZATÍM NEKUPUJTE-ve škole zůstaly barvy a tuše, na začátku šk.roku
zkontrolujeme, v jakém jsou stavu a poté určíme, co z toho potřebujete
dokoupit)
- vodové barvy, temperové barvy, pero a tuš

Zajistěte si tyto sešity :
6 ks sešit číslo 523 + náhradní aspoň 2 ks (budeme používat v ČJ, AJ)
3ks sešit číslo 524 + náhradní 2 ks (do matematiky)
1 ks sešit číslo 424 (PRV)
1ks sešit číslo 420 (G)
1 ks úkolníček- libovolný vzhled velikost A5 (jako malé sešity, do kterých
píšeme)
Dále si odložte cca 600 Kč na pracovní sešity, ŽD a další společné pomůcky
do VV mnou zakoupené. (Ti, kterým jsem nevrátila přeplatek za pomůcky
vloni, odečtu letos)
Pracovní sešit do Aj Happy House 1 ze 2. ročníku pokračuje do 3. ročníku,
máme vysbíráno ve škole.
Poprosím vás, abyste dětem zajistili jakýkoliv malý plátěný pytlík (velikost
cca10cm, aby se do něj vešlo 5 klasických bonbónů). Můžete ušít, vyrobit,
zakoupit…Budeme potřebovat na třídní hru na celý rok.

Děkuji a moc se na Vás těšíme 
P.uč. Hanka a pan asistent

Krásný zbytek prázdnin.

My to spolu zvládneme.

