
3.C tř. uč. Mgr. JOSEF BÍCA

zajistí škola
 - platba rodiče v září zajistí rodiče

Hravá vyjmenovaná slova pro 3. r. Nová škola 41,-

Vyjmenovaná slova Studio 1a1 …............ 20,-

Pracovní sešit 1. a 2. díl Alter …............. 104,-

Pravopisné pětiminutovky pro 3. ročník Alter .. 40,-

Psaní a mluvnická cvičení 1, 2 Alter …........ 30,-

Matematické minutovky 1. a 2. díl Prodos … 102,-

Početníček Didaktis …......................... 39,-

Pracovní sešit 3. ročník 1. a 2. díl Alter  100,-

Počítáme zpaměti 4 Alter 31,-

Prvouka

Matematika

Anglický jazyk

Český jazyk a literatura

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Tělesná výchova

2x č.523Wattsenglish učebnice, CD, DVD 350,-Kč

3x č. 523, 1x č.440, trojúhelník s ryskou ( ryska by 

měla být dobře viditelná ), 30 cm pravítko, kružítko, 

linkovaná podložka

1x č.523

Notový sešit

boty se světlou podrážkou, tričko, tepláky příp. 

Kraťasy, tenisový míček, švihadlo

20 ks bílé čtvrtky A3, 20 ks bílé čtvrtky A4, vodovky, 

voskovky, tempery, paleta, kelímek, plochý štětec, kulaté 

štětce ( např. Číslo 6, 8, 10 …. ), černá tuš, špejle, hadřík, 

barevné papíry, tuhé lepidlo v tubě, nůžky, modelína, 

podložka, pravítko 30cm dlouhé, pero ( náhradní pero nebo 

propiska ), 2x tužka č.2, 1x tužka č.3, guma, ořezávátko, 

pastelky, progressa, kufřík na výtvarné pomůcky

Pracovní sešit 3 – čtení s porozuměním Nová škola 72,-

PŘEDMĚT

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PŘEDMĚTY SE UPŘESNÍ V ZÁŘÍ
POMŮCKY

5x č. 523 a linkovaná podložka



Ostatní

Pracovní činnosti

desky na sešity, 1x notýsek ( úkolníček ), 1x blok, libovolný 

linkovaný velký sešit na čtenářský deník

Všechny sešity prosím podepsat, obalit a přinést hned na 

druhý den v září

Vybavení penálu: stejné vybavení jako ve 2. třídě ( 

náhradní pero nebo náplň, ořezané tužky tvrdost 1, 2, 3; 

pastelky ): 2x pero ( nejlépe tornádo ), 1x zmizík, 1x 

červenou propisku, 1x ořezávátko, 1x gumu, nůžky

Kufřík ( lépe krabice ), vodové barvy – anilinky, kelímek, 

malý - střední - velký štětec kulatý a plochý, igelit na lavici, 

voskovky, tuš, špejle, modelína, podložka na modelování, 

progressa, suché pastely, houbičku, hadřík, tempery, staré 

tričko popř. zástěra na převlečení, 40 velkých čtvrtek


