
Školní potřeby pro 3. ročník 

 
Sešity: č. 513 – střední linky s okrajem                    12 ks 

 č. 520 – bez linek    1 ks 

            č. 420 – nelinkovaný – geometrický sešit     1 ks 

 č. 644 - malý deníček linkovaný (na D.Ú.)   1 ks 

 notový sešit                      1 ks 

           sešit Slovíčka (do AJ) 

           kroužkový blok linkovaný A5 - trhací listy  

2 tužky č. 2 

1 tužka č. 3 

2 pera 

šanon na Dalton (použijeme loňský, modrý – máme ve škole) + 10 ks euroobalů 

1 plastová obálka A4 s drukem 

linkované podložky do sešitů bez linek, tzv. lenoch   A4, A5 (podepsané) 

papírové hodiny 

balík papírů do kopírky 

pastelky 

nůžky 

tabulka + mazací fix (tabulku vyčistit) 

zvýrazňovač 

fólie ze 2. třídy (vyčištěná) 

krátké pravítko (na podtrhávání) 

žlutá plastová přihrádka (doma vyčištěná) 

Matematika: kružítko (až ve 2. pololetí) 

  trojúhelník s ryskou, rovné pravítko 30cm, 

  guma 

Výtvarná výchova:  
      složka barevných papírů 

  tvrdé výkresy bílé A4 – 20 ks, A3 – 20 ks 

  voskovky (mohou být z 2. třídy – zkontrolované, doplněné) 

              desky na výkresy A3 

V kufříku: vodové barvy 

     tempery (10 barev, propíchnuté) 

                 štětce č. 4,8,10 (tmavé, měkké chlupy) +  plochý štětec 

     lepidlo zasunovací - tyčinka 

     plastelina (dát do plastové krabičky) 

                 paleta 

    černá tuš 

    sklenička s víčkem 

    pracovní oděv 

                hadřík 

                10 ks novin (velké listy) 

                kulatá krabička od sýrů 

Tělesná výchova: 1. pololetí – plavání + do třídy overbal 

2. pololetí – kraťasy, tričko, cvičky nebo tenisky na zavázání se světlou        

podrážkou, 1 podepsaný tenisový míček, švihadlo (správná délka). 

VŠE PODEPSAT 

Ostatní: obaly na sešity a učebnice, ručník s poutkem, toaletní papír, přezůvky, balík nebo     

               krabička papírových kapesníků, plastová podložka pod svačinu, role papírových     

              utěrek, tekuté mýdlo s pumpičkou 

 

Přes prázdniny učebnice obalit. Sešity nepodepisovat! 

První školní den je pondělí 4. září. Bude jedna vyučovací hodina. Děti přijdou do třídy, ve 

které byly ve 2. ročníku. Přinesou si pero. Ostatní pomůcky si budou nosit postupně během 

celého týdne podle rozpisu, který 4. září dostanou. V září dostanou též všechny pracovní 

sešity. 


