
Pomůcky a potřeby pro 3. A 
 

Sešity souhrn:  523 – 13x, 440 – 1x, 5110 – 1x, Aj slovníček, úkolníček, notový sešit 
 
Z toho:  ČJ  523 – 5x 
   Čtenářský deník (pokračuje z loňska) 
  M 523 – 3x 
   440 – 1x 

5110 – 1x  
  AJ 523 – 2x 
                                    Předtištěný deníček na slovíčka A5 s výslovností – 1x 
   Sloha na kopírované materiály s asi 12 euroobaly 
  PRV 523 – 3x 
  HV notový sešit  
Do pouzdra:  pero 2 ks + náplně 

tužky, ořezávátko, guma, malé pravítko 
pastelky a fixy 

   nůžky 
   malé lepidlo (tyčinka) – nakoupit do zásoby více 
Ostatní pomůcky: 644 nebo předtištěný úkolníček (na DÚ) 
   mazací tabulka + fixy 
   průhledná dvojitá fólie 1x A4, 1x A5 (nálepka se jménem)   
  G trojúhelník s ryskou 
   pravítko 30 cm 
   tužky č. 3 a 2 (nebo pentelky) 
   kružítko (pokud možno kovové) 
   ořezávátko na kružítko (nebo kousek smirkového papíru) 
   lenoch A4 

Čtení  Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu 
VV a PČ uzavíratelný kufřík 
  igelitová plena na lavici, hadřík, pracovní oděv 

tvrdé papíry A4 – 30 ks, A3 – 20 ks (prosím v obalu, ne trhací) 
   barevné papíry 
   tužka č. 1 (2x) 
   vodové barvy 
   temperové barvy (prosím zkontrolujte a doplňte) 
   štětce kulaté různé tloušťky (nejméně č. 3 a 6) 
   štětce ploché různé tloušťky (č. 12 a tenký plochý) 

paleta (stačí malá umělohmotná) 
křídy pro výtvarníky (suchý pastel) 

   voskovky (olejové pastely) 
barevné fixy 
permanentní fix černý (Centropen) – 2x tenký, 2x silný 

   tuš, redispero, špičky různých tlouštěk 
   kelímek na vodu 
   lepidlo na ostatní materiály (Herkules) 
   ostré nůžky (už ne malé dětské), špejle, plastelína 
Tělesná výchova cvičební úbor, tenisky se světlou podrážkou 
   plavky, ručník, mýdlo, čepice, hřeben (vše podepsané) 
Do třídy  2x papírové kuchyňské utěrky 

2x balení papírových kapesníků 
   volné papíry (i potištěné z jedné strany) 
   kdo může, kancelářské papíry A4 
   přezůvky se světlou podrážkou 
   vlastní květina, o kterou bude dítě pečovat  


