Seznam pomůcek na školní rok
2016/2017 – 3.B
1. Pomůcky do pouzdra:
• 2x pero
• 2x tužka č.2
• 1x tužka č. 1 (popř. mikrotužka tzv. pentilka)
• krátké pravítko na podtrhování
• ořezávátko
• pastelky (stačí 10 barev)
• guma
• fixy (dobrovolné)
• gelovky na podtr. (dobrovolné)
2. VV, Pč:
• Věci, které budou mít ve škole z
loňského roku:
vodové barvy
kelímek
štětec
Nutno přinést:
• tempery (stačí základní barvy)
• plastelína na modelování +
podložka
• voskovky – české
• černá tuš
• nůžky s kulatou špičkou
• lepící tyčinka (1 větší nebo2 malé)
• zástěrka nebo staré tričko
• suché pastely
• tenký černý fix (např.centropen)
• obyčejný zmizík
3. Matematika:
• kružítko, nejlépe kovové
• pravítko s ryskou
• pravítko 30 cm
4. Ostatní potřeby:
• stírací tabulka + 2 fixy
• podepsaný ručník s poutkem
• tekuté mýdlo
• 4 ks toaletní papír
• 1 balení papírových kapesníků
5. TV - vhodný oděv na TV, boty se
světlou podrážkou (na druhé pololetí)

– vše uloženo nejlépe v plátěném
pytlíku (nikoliv v igelitce)
Děvčata – gumičky do vlasů
Všechny pomůcky opatřete štítkem se
jménem a doručte do školy např. v igelitové
tašce. Prosím již nenoste kapsáře na lavici.

6. Plavání – plavky, ručník, koupací
čepice, mýdlo nebo sprchový gel,
sáček na boty, pláštěnka a vhodný
oděv dle počasí (čepice, teplá
mikina)děvčata popřípadě hřeben.
7. Sešity:
• 2x…..sešit č.420 ( + dva lenochy)
• 1x…..sešit č. 520 + 1 lenoch
• 2x…..sešit č. 510 + 2lenochy)
• 3x…..sešit č. 513
• 7x…..sešit č. 523
• notový sešit
• úkolníček formát A5
• 2x . . . deníček formát A6 (č.624)
• + obaly na sešity a zatím prosím
nepodpisujte!
Na začátku šk. roku budu vybírat peníze na
pracovní sešity a ostatní pomůcky, které
nakoupím žákům hromadně. Orientační cena
bude do 300 kč, upřesním začátkem září. Bude
se jednat o:
pracovní sešity do výuky
Žákovská knížka
kreslící kartony A3
barevné papíry
krepové papíry
milimetrový papír
Na začátek roku si také prosím připravte
ofocenou kartičku pojišťovny. Všechny věci i
včetně sešitů doručte do školy do 3 dnů,
děkuji.
Těším se na Vás.
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