Pomůcky pro 3. ročník
Matematika







malé pravítko na podtrhávání do pouzdra (10 – 15 cm)
1x trojúhelník s ryskou (podepsat!!)
kružítko + náhradní tuhy (podepsat!!)
pentelka nebo dvě dobře ořezané tužky HB s krytkou
průhledná folie na psaní A5 (podepsat!!)
čísla 0 – 20 na kartičkách (max. 5x10 cm, velké černé číslice)

Český jazyk



průhledná folie na psaní A5 (podepsat!!)
dvě oboustranné kartičky (max. 5x10 cm, velké černé písmeno) I/Í , Y/Ý

Vv + Pč (do plastového boxu)









tempery (stačí malé balení základních barev)
lepidlo tyčinkové (podepsat!!
kalíšky na rozmíchání barev, paleta
2x plochý, 2x kulatý 1x malý štětec (podepsat!!)
plastový kelímek
voskovky
dobré nůžky (podepsat!!)
velké tričko nebo košile jako pracovní oděv

Tělesná výchova




cvičební úbor (tričko, trenýrky, tepláky, cvičky s bílou podrážkou)
látkový pytlík na cvičební úbor
švihadlo

Plavání




plavky, čepice
ručník, hřeben, mýdlo/šampon, gumička na dlouhé vlasy
igelitová taška

Pouzdro






pastelky (stačí 5 – 6 základních barev)
dobré pero
ořezávátko se zásobníkem, guma
náhradní pero nebo propiska
dvě ořezané tužky nebo pentelka

Do třídy
 krabička papírových kapesníků (ne balené kapesníčky)

Do školy





papuče
desky na sešity
obaly na sešity a učebnice
mazací tabulka + mazací fixy

Sešity









Český jazyk – 4x číslo 512
Matematika – 2x číslo 513
Geometrie - 1x číslo 420
Anglický jazyk – pracovní sešit Happy street 1. – 3. Vydání (pokud nebyl objednán ve škole)
Prvouka – 2x číslo 520
Hudební výchova – notový sešit
Úkolníček
+ náhradní sešity (hlavně 512 a 513), když bude školní dopsán

První číslice označuje velikost sešitu, která může být – A4, A5 nebo A6. Druhá číslice vyjadřuje počet
listů v sešitu – 10, 20, 40 nebo 60. Třetí číslice vyjadřuje typ liniatury, neboli zda je sešit
čtverečkovaný, bez linek nebo linkovaný a případně jak daleko linky od sebe jsou:

0
1
2
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4
5

bez linek
linkovaný 20 mm
linkovaný 16 mm
linkovaný 12 mm
linkovaný 8 mm
čtverečkovaný

