
3. třída 2022/2023 

Počet sešitů je uvedený jen pro začátek školního roku - jak budou žáci jeden sešit dopisovat, 

pořizují si další.  

- 523 (s okrajem na obou stranách) – 15 ks  

- 520 + lenoch 

- 5110 – velké čtverce 

- slovníček do AJ (nejlépe s předtištěnými třemi sloupci) 

- notový sešit  

- 1 ks úkolníček – dle vlastního výběru + 1 ks vzkazníček A5 – dle vlastního výběru 

- trhací blok formátu A5 do lavice 

Do pouzdra: 2x pero, tužky č. 1, 2, 3 po 1 ks nebo mikrotužky odpovídající tvrdosti, krátké 

pravítko na podtrhování, nůžky, gumu, pastelky, strouhátko, tyčinkové lepidlo. 

Ostatní: pevné obaly na sešity, ŽK a učebnice (všechny učebnice musí být obalené), 

průhledná folie 2ks A5 + 2ks A4, složka na volné kopírované listy A4, 1 ks trojúhelník 

s ryskou, 1 ks pravítko 30 cm dlouhé (nebo místo něj druhý trojúhelník), mazací tabulku,  

2x fix na tabulku, podepsané kvalitní přezůvky s bílou podrážkou v podepsaném látkovém 

pytlíku.  

Do VV– 30 ks tvrdých výkresů A4, 20 ks tvrdých výkresů A3, 2 sady barevných papírů 

(syté barvy), vodové barvy, voskovky, temperové barvy (vhodné vše Koh-i-noor), kulatý 

štětec č. 6 a 10, plochý štětec č. 12, hadřík, černá tuš, balíček špejlí, lepidlo v tyčince, tekuté 

lepidlo Herkules, kvalitnější ostré nůžky se špičkou, plastový kelímek nebo sadu kelímků na 

vodu, plastovou paletu na rozmíchávání temperových barev, ubrus na lavici, zástěru či starší 

triko, hadřík na štětce a hadřík na utření lavice.  

Vše podepsané, uložené ve funkčním kufříku nebo v krabici. 

Do TV: cvičební úbor + obuv do tělocvičny (vhodné kraťasy a tričko, cvičky nebo lehčí 

šněrovací obuv)                                                                                                                                                               

plavání – plavky, ručník, sprchový gel, hřeben, děvčata – plavací čepici 

Během 1. školního týdne budeme vybírat:  

- 1 toaletní papír, tekuté mýdlo 

- 1 balení papírových kapesníků 

- 1 krabičku (vytahovacích) papírových kapesníků 

 

  


