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Zajistí škola (Platba rodiče v září.) Zajistí rodiče

Český Jazyk a Literatura

Pracovní sešit Český jazyk pro 3. ročník ZŠ, ( SPN, 67,- Kč),  

Pravopisné pětiminutovky pro 3. ročník ( Alter,37,-), Psaní a 

mluvnická cvičení pracovní sešit pro 3.ročník ZŠ 1. a 2. díl ( 

Alter 38,- a 19,-), Vyjmenovaná slova Pracovní sešit pro 3.a 4. 

ročník ( nakladatelství Nová škola 32,-)

sešit č. 523 -  3x,  x

Anglický Jazyk  , Wattsenglish Bronze (Wattsenglish, 350,-)
sešit 523, desky na zakládání (portfolio), papíry A 4, 1 sešit č. 

523 a umělohmotnou složku (kapsu) s čistými papíry

Matematika a její 

aplikace

Matýskova matematika 7. díl - zdokonalujeme se v počítání do 

sta (Nová škola, 59,-); Matýskova matematika 8. díl - Počítáme 

do tisíce (Nová škola, 59,-); Pracovní sešit Procvičujeme s 

Matýskem - Zdokonalujeme se v počítání do sta (Nová škola, 

39,-), Pracovní sešit Procvičujeme s Matýskem - Počítáme do 

tisíce (Nová škola, 39,-); Pracovní sešit Geometrie - 

Procvičujeme s Matýskem (Nová škola, 39,-); Počítáme 

zpaměti 4 ( Alter, 28,-); Početníček pro 3.ročník ZŠ ( Didaktis, 

35,-)

sešit č. 523 - 3x, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, 

tužka č.3, sešit č.544 + podložka,  x

Prvouka
pracovní sešit Prvouka 3 Čtení s porozuměním, nakl. Nová 

škola - DUHA (80,-)
sešit 523

Hudební výchova Hudební výchova 1 pracovní sešit : M. Vozar ( 65,-) notový sešit

Výtvarná výchova x, x

 kufřík, lépe plastová krabice: vodové barvy – anilinky, kelímek, 

malý, střední a velký štětec kulatý, malý, střední a velký štětec 

plochý, igelit na lavici, voskovky, tuš, špejle, modelínu, 

podložku na modelování, Progressa, suché pastely, houbičku, 

hadřík, tempery, staré tričko popř. zástěru na převlečení, 40 

velkých čtvrtek.

Tělesná výchova x
boty se světlou podrážkou, tričko, tepláky příp.kratˇasy, 

tenisový míček, švihadlo

Pracovní činnosti

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PŘEDMĚTY SE UPŘESNÍ V ZÁŘÍ

PŘEDMĚT
Pomůcky


