
Pomůcky a potřeby pro 3.C Ročník šk. r. 2022/2023 
 
Sešity:  ČJ  523 – 7x (mluvnice, cvičení, diktáty, domácí, sloh, čtení, + náhradní) 
   Čtenářské listy (namnožíme) 
  M 513 – 4x 
   5110 – 1 x 
  G 420 – 1x (velký nelinkovaný – nekupujte -pokračujeme v sešitě ze 
druhé třídy) 
  AJ 544 – 1x (mluvnice) 
   523 –  2x 
                                    444 - 1x 
   Předtištěný deníček na slovíčka (nebo sešit 544) – 1x 
  PRV 420 – (velký nelinkovaný- nekupujte – pokračujeme v sešitě ze druhé 
třídy), 2x linkovaná podložka (lenoch A4) 
  HV notový sešit  
    
Do pouzdra:  pero (nebo raději dvě) 

tužky, ořezávátko, guma, malé pravítko 
pastelky, případně i fixy, gelová propiska (červená a zelená) 

   nůžky 
   malé lepidlo (tyčinka) 
                                   dvě různé barvy zvýrazňovačů 
Ostatní pomůcky:      tabulka + fixy + hadřík (z první třídy) 
   644 – 1x (deníček na informace) – pokračujeme ve starém  
                         úkolníček předtištěný 
  M průhledná dvojitá fólie A5 (nálepka se jménem)  
   průhledná dvojitá folie A4 (nálepka se jménem)  
  G trojúhelník s ryskou 
   pravítko 30 cm 
   tužky č. 3 a 2 + do pouzdra ořezávátko (nebo pentelky) 
   kružítko + ořezávátko na kružítko (nebo kousek smirkového papíru) 
   2x linkovaná podložka (lenoch) A4 

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

tvrdé papíry A4 – 30 ks, A3 – 30 ks (prosím v obalu, ne trhací) 
   barevné papíry – 1x  
   tužka č. 1, dobrá guma 
   vodové barvy 

temperové barvy (doporučuji nejméně 10 barev-prosím zkontrolujte a 
doplňte) 
            anilinové barvy 
            křídy pro výtvarníky (suchý pastel) 

paleta (stačí malá umělohmotná) 
   voskovky 

štětce kulaté různá tloušťka (nejméně č. 3 a 6) 
   štětce ploché různá tloušťka (č. 12 a tenký plochý) 
   tuš, redispero, špičky různých tlouštěk 
   sada kalíšků 

lepidlo na papír (tyčinkové) 
   lepidlo na ostatní materiály (např. Herkules) 
   dobré ostré nůžky (už ne malé dětské), špejle, plastelína 
Tělesná výchova cvičební úbor do tělocvičny i ven, tenisky se světlou podrážkou 
   plavky, brýle, ručník, mýdlo, čepice, hřeben (vše podepsané) 



Do třídy  mýdlo, papírové kapesníky v krabičce, volné papíry  
                         přezůvky se světlou podrážkou 
                                    pokojovou rostlinu – školní fialku z první třídy 
Sbíráme  baterie, drobné elektro, staré mobilní telefony  


