
3. ročník 

Do třetí třídy si nachystám kufřík do výtvarné výchovy a pytlík se 

cvičebním úborem, věci do plavání, přezůvky. 

/ Pomůcky v kufříku jako do 2.třídy  - barvy vodové a temperové, 3 

štětce – 1 plochý, 2 kulaté, kalíšek, fixy, voskovky, lepidlo, černou 

tuš……./ 

Pouzdro, 2 pera, nůžky, krátké pravítko do pouzdra, 2 krát 

trojúhelníkové pravítko s ryskou, 3 tužky č.3, guma, pastelky, 12 

obalů na sešity A5, 2 obaly A6, 2 lepidla (tyčinky). V průběhu roku 

budou děti potřebovat kružítko. 

 

Obaly na učebnice je vhodné zakoupit během měsíce září, až je děti 

dostanou. Pracovní sešity se obalovat nemusí. 

Sešity, výkresy, barevné papíry, pracovní sešity, deníčky, 
úkolníček, obálku aj. zakoupím pro všechny děti hromadně. 
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