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Školní potřeby pro žáky 3. ročníku 

 

Žáci budou potřebovat a přinesou si na výtvarnou výchovu - pro žáky s rozšířenou 

výukou Vv 

 

Penál:  2x modré pero 

 2x obyčejná tužka – č. 2, č. 3 

 pastelky 

nůžky 

ořezávátko 

guma 

pravítko 15- 20 cm 

Sešity: kupuje vyučující, od rodičů vybere požadovanou částku 

 

Obaly:  A5  17x 

viz. pracovní sešity a učebnice 

 

trojúhelník s ryskou 

pravítko 30 cm 

 

Kufřík nebo boxík na Vv a Čp: anilínové barvy, tempery, voskovky, progresa, suché pastely, 

štětce ploché a kulaté různé velikosti, fixy, lepidlo Herkules větší, špejle, hadr, igelit na lavici, 

zástěru nebo staré tričko, stabilní kelímek na vodu 

 

Tělesná výchova – cvičební úbor v textilním pytlíku 

 
Žáci budou potřebovat a přinesou si na hudební výchovu a do kufříku pro žáky 

s rozšířenou výukou Hv 

 

Penál:  2x pero (modrý inkoust) 

 2x obyčejná tužka – č. 2, č. 3 

 pastelky 

nůžky 

ořezávátko 

guma 

tyčinkové lepidlo 

pravítko 15 – 20cm 

 

Sešity: kupuji sama, rodičům pošlu informaci s žádostí o částku za sešity 

 

trojúhelník s ryskou 

pravítko 30 cm 

kružítko 
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Kufřík nebo boxík na Vv a Čp: anilinové barvy, voskovky, suché pastely, progresa, štětce 

různých velikostí - ploché a kulaté, tekuté lepidlo Herkules, tyčinkové lepidlo, hadřík, igelit 

na lavici, zástěru nebo staré tričko, stabilní kelímek na vodu 

 

Hudební výchova – noty na flétnu L. Daniel, flétna 

 

 


