Seznam pomůcek pro třetí ročník
-

obuv na přezutí
svačinový box + lahev na pití
krabičku papírových kapesníků
blok ve velikosti A5 linkovaný (ne sešit)
blok ve velikosti A4 nelinkovaný
barevné papíry
desky s klipem
euroobaly 100 ks
stírací tabulku + fix, hadřík
úkolníček – sešit A5
rýsovací potřeby na geometrii – trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, kružítko (kružítko
budeme potřebovat až ve 2. pololetí, nedávejte ho prosím zatím dětem do školy)
společná četba: ráda bych s dětmi četla knihu Modrý Poťouch – Miloš Kratochvíl, prosím Vás o její
zapůjčení či zakoupení

Sešity: (sešity prosím nenadepisujte)
-

523 – 10x
423 – 3x
420 – 1x

Penál:
-

pero (+ náhradní náplň), náhradní pero
tužka č. 2 – 2x
tužka č. 3 – 1x
krátké pravítko
lepidlo tuhé
ořezávátko
nůžky
guma
pastelky
zelená gelovka či tenký fix

Box na VV:
Veškeré pomůcky určitě nemusí být nové, ale zkontrolujte prosím jejich funkčnost.

-

temperové barvy
paleta
štětec kulatý č. 6, 8, 10
štětec plochý č. 8, 10, 12
hadřík
kelímek na vodu s uzávěrem

-

ubrus na lavici
černá tuš
vodové barvy
voskovky
zástěru nebo tričko
plastelína
podložku na modelování
nůžky
lepidlo (malý Herkules)
špejle – 10 ks
černý lihový fix (tenký a tlustý – případně oboustranný)
fixy – menší balení
izolepa

Plavání (v 1. pololetí)
-

plavky (dívky – nejlépe jednodílné, chlapci – NE koupací šortky)
ručník
mýdlo, hřeben
dívky, které mají dlouhé vlasy: koupací čepice + gumička do vlasů
igelitová taška – na mokré plavky a ručník
doporučuji „ žabky“ do sprchy
plavecké brýle (podle preferencí dětí, nejsou povinné)
balení papírových kapesníčků
vše v batohu

Batoh na TV (2. pololetí):
-

obuv se světlou podrážkou
cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
švihadlo
malý míček (tenisový)

Po prázdninách si děti přinesou:
-

PORTFOLIO – nic z něho prosím nevyndávejte
Box na VV – vymytý a doplněný o výše uvedené pomůcky
Mince + bankovky
Semafory (3 víčka)

Prosím o důkladné podepsání všech pomůcek a věcí, které děti do školy nosí.

