
 
Pracovní sešity a pomůcky pro 3. ročník (školní rok 2015/2016) 

 
Výtvarná výchova a pracovní činnosti: 
-temperové barvy (nejlépe zn. KOH-I-NOOR 10 ks),  
-vodové barvy, pastely ( voskové,nebo olejové nebo suché),  
-štětce ploché č. 4 a č. 10, štětce kulaté č. 2, č. 8,  
-tužky měkké, pastelky, fixy, tenký černý fix, nůžky, lepidlo,  
-hadřík na utírání, kelímek na vodu, paleta, černá tuš, (pero s násadkou), ubrus na lavici, 
zástěru nebo staré tričko,  
-plastelína 
-20 ks. tvrdý výkres A3 
-30 ks. tvrdý výkres A4 
-2 složky barevných papírů 
-Náčrtník A4 - čistý 
 
-pravítko – trojúhelník s ryskou, kružítko, dlouhé pravítko ( mikrotužka). 
-přezůvky a sáček na ně. 
-balík papírových kapesníků, 2 roličky toaletního papíru, 
 
Pouzdro: 
- pero, tužka č.1, 2, 3, guma, strouhátko, základní barvy pastelek, nůžky, pravítko na 
potrhávání, modrou a červenou propisku, kružítko, tyčinkové lepidlo, 
 
Tělesná výchova: 
Plavání – v batůžku - plavky, ručník, sprchový gel, plavecká čepice, sáček na mokré věci 
Tělocvik – cvičební úbor a vhodné boty nejlépe s bílou podrážkou nebo obuv vhodnou do 
tělocvičny. Děvčata gumičku do vlasů! 
 
Sešity: 
-sešity č. 513 … na začátek školního roku 6 kusů.  
(matematika1, matematika2, český jazyk 1, český jazyk 2, čtení, cvičný sešit). 
DOPORUČUJI mít do zásoby. 
-sešity č. 420 (nebo hrubší) – čistý + lenoch do každého sešitu… 3 kusy( rýsování, prvouka, 
čtenářský deník) 
-úkolníček 
( třídní učitel má u sebe - Jak je lehká násobilka, Matematická 7) 
 
Pracovní sešity: 
 
matematika:  
-Počítáme zpaměti  3 (Jiří Volf, Alter, ISBN  978-80-7245-163-0) 
-Počítáme zpaměti 4 (Jiří Volf, Alter, ISBN 978-80-7245-196-8) 
-Procvičujeme si počítání do tisíce (Vlasta Švejdová, Michaela Kaslová, SPN – pedagogické 
nakladatelství, ISBN 80-7235-277-6) 
 
český jazyk: 
-Barevná čeština pro třeťáky (Jana Pavlová, Simona Pišlová, SPN, ISBN 80-7235-302-0) 
-Vyjmenovaná slova ( Jana Potůčková, studio 1a1, ISBN  978-80-86252-24-7) 
- Písanka 1. díl + Písanka 2. díl ( Jana Potůčková,Vladimír Potůček, studio 1a1,  
EAN 8594030080436 (1. díl), 
EAN 8594030080443 (2. díl), 
-Procvičujeme si slovní druhy  (SPN, ISBN 80-7235-246-6 ) 
 
anglický jazyk: 
-CHIT CHAT 1, Oxford, P.Shipton  
Pracovní sešit: ISBN 978 0 19 437832 1 


