
 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 3. ROČNÍKU 

– ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 
 

PLAVECKÉ KURZY konané v 1. pololetí 2014/2015 –začínáme již v úterý 2.9.2014! 

Co s sebou? 

 plavky (dívky-jednodílné),(chlapci- ne! koupací šortky) 

 1-2x ručník (velký, malý) 

 mýdlo, hřeben, balíček papírových kapesníků 

 igelitová taška a sáček (na mokré plavky a ručník) 

 pro dlouhovlásky: koupací čepice a gumička do vlasů 

 doporučuji- plážové boty „žabky“ 

 vše v batohu 

POZN.: V případě, že žák z důvodu nachlazení nebo stavu po nemoci neplave- (avšak odjíždí 

s námi do bazénu)- prosím Vás o omluvení na list papíru- nikoliv do žákovské knížky. 

Žák po nemoci si s sebou do bazénu bere: tričko s krátkým rukávem, šortky, „žabky“. 

 

SEZNAM POMŮCEK PRO 3. ROČNÍK 
 

 Obuv na přezutí (+ sáček) 

 Svačinový box + látkový ubrousek, láhev s neprotékajícím uzávěrem 

 Balíček 10-ti ks papírových kapesníků 

 Blok A4- náčrtník na malování 

 Eurofolie 30 ks- do portfolia 

 Tabulka „Mája“ + fixy a stírací hadřík 

 Barevné papíry (prosím dokoupit a protřídit z minulého roku) 

 Desky na sešity a učebnice A4, A5 

 Sešity na ČJ,M a AJ budou zakoupeny hromadně- zajistí p. učitelka 

Žádám Vás o podepsání všech pomůcek vašich dětí. 

 

 Penál 

o 2x pero (+ náhradní bombičky) 

o 2x tužka č. 2 

o Guma, ořezávátko 

o Krátké pravítko 

o Kvalitní nůžky 

o Lepící tyčinka 

o Fixík na tabulku, malý hadřík 

o Pastelky 

 



Přinést si, prosím, po prázdninách: 

 Krabička (červená) počtářských pomůcek- prosím protřídit a materiály prozatím ponechat, 

doplnit hrací kostkou 

 Rychlovazač na HV + prázdné eurofolie 10 ks (z minulého roku- pracovní listy protřídit 

případně některé vložit do portfolia za 2. ročník) 

 Rychlovazač na AJ + eurofolie 25 ks ( V tomto školním roce nám mini-portfolio AJ nahradí 

pracovní sešit. Pracovní listy s cvičeními budou „šité na míru“ k procvičování konkrétní 

učební látky.) 

 PORTFOLIO- (protříděné) 

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti 

 Výtvarný box: (rozdán žákům během prvních školních dní- žáci si doma naplní) 

o Pracovní plocha- igelitový ubrus 60x70 cm 

o Pracovní oděv 

o Kelímek s uzávěrem 

o Temperové barvy (2x bílá, žlutá), vodové barvy 

o Paleta 

o savý hadřík 

o štětce- kulaté a ploché (č. 8,10) 

o černá tuš, černý lihový fix 

o špejle, plastelína (modelína) 

o lepidlo Herkules (střední) 

o malé balení vaty (+ náhradní uzavíratelný sáček) 

 


