
 

Pomůcky pro žáky 3. ročníku (2022-2023) 

 

Deníček: Úkolníček na zapisování domácích úkolů a vzkazů pro rodiče – jakýkoliv, je jich na trhu dostatek, 

jen prosím velikost normálního sešitu. Doporučuji pro přehlednost linkovat jako ve 2. třídě, děti už to 

zvládnou určitě samy, stačí natrénovat – alespoň si procvičí rýsování čar do geometrie. 

Pouzdro: pastelky, 2 pera, tužky č. 2 a 3 + tužka jen na rýsování, guma, ořezávátko, nůžky, malé pravítko 

do pouzdra na podtrhování. 

Jiné: trojúhelník s ryskou na rýsování, od druhého pololetí kvalitní kružítko s náhradní tuhou (prosím 

nedávejte hned v září, dostanete včas informaci, kdy bude potřeba), obaly na sešity a učebnice – při nákupu 

doporučuji pevné, odolné. 

Do kufříku: staré triko nebo košile s krátkým rukávem, gumový ubrus, vodové barvy, voskovky, dobré 

ostré nůžky, Herkules 130 g, lepidlo KORES (velká tyčinka), hadr na utření lavice, sada štětců (velké i malé, 

ploché, kulaté), kelímek na vodu, plastelína – dát do sáčku, Progreso pastelky – máme ze 2. třídy. Není 

nutné kupovat vše nové. 

Sešity, výkresy, barevné papíry a jiný materiál do Vv a Prč: V průběhu září budeme vybírat asi 300 Kč 

(ve 2. ročníku jsme měli zásobu, proto jsme finanční částku nevybírali).  

Rozhodně nevyhazujte sešity do Aj, máte zde mnoho slovíček k opakování. 

Pracovní sešity: budeme řešit začátkem září - (PS do Čj, M, Aj – počítejte přibližně s částkou 550 Kč). 

Učebnice do 3. třídy děti obdrží začátkem září. 

 

Cvičební úbor: do plátěného pytle nahoře na zdrhnutí (ne do silonového – věci se sypou ven): bílé tričko, 

kraťasy, ponožky, cvičky, tepláky, mikina. V den, kdy bude podle rozvrhu TV (bude-li vhodné počasí 

absolvovat hodinu TV venku) je nutné, aby děti nosily sportovní obuv na hřiště, popř. i pokrývku hlavy – 

kšiltovku. 

Visací zámek s klíčem na šatní skříňku + náhradní klíč pro případ zapomenutí. 

 

Všechny pomůcky podepsat, přinést postupně v prvním týdnu nového školního roku. 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši skvělou práci s dětmi v uplynulém školním roce 2021-2022. 

Přejeme Vám pěknou dovolenou a dětem báječné prázdniny.  

 

Třídní učitelky Kateřina Javorská a Jana Marková 


