
Potřeby žáků do 3. třídy 

Vybavení penálu: 2x pero Tornádo, 1x zmizík, tužky č. 1, 2, 3, pastelky, 1x černý 

centrofix (tloušťka běžného fixu z barevných sad), nůžky, guma, ořezávátko, krátké 

pravítko na podtrhávání, 1x menší tuhé vysouvací lepidlo 

Na matematiku: trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko (30 cm), kružítko 

Vybavení kufříku na VV: vodovky (nejlépe KOHINOR), tempery, 1x plochý 

široký štětec, 1x plochý úzký + 1x tlustý kulatý štětec, 1x středně tlustý kulatý štětec, 

1x tenký kulatý štětec, pastelky (alespoň 12 barev), voskovky, suché pastely/křídy 

na kreslení na papír (ne na tabuli, nejlépe 12 barev), barevné fixy, hadr, igelitová 

plena na lavici, kelímek na vodu (bez víčka), 1x vysouvací tuhé lepidlo, případně 

zástěra 

Dále na VV a PČ: 20x velká čtvrtka A3 + 20x malá čtvrtka A4, 2x barevné papíry 

Vybavení na TV: tepláky, tričko, kraťasy, cvičky nebo jiné vhodné boty do 

tělocvičny, sportovní obuv na ven, bunda nebo mikina na ven, náhradní ponožky 

Sešity: 

2x 5110 (A5, čtverečkovaný, 10 mm x 10 mm) 

2x 512 (A5, linkovaný, širší řádkování) 

2x 513 (A5, linkovaný, středně široké řádkování) 

3x 523 (A5, linkovaný, středně široké řádkování, 20 listů) 

2x 420 (A4, nelinkovaný) + 2x linkovaná podložka A4 

1x úkolníček (A6, linkovaný) 

Různé: 3x krabička tahacích kapesníků, tvrdé desky na sešity do aktovky nebo 

školního batohu, 1x průsvitný obal na žákovskou knížku, 2x obal na sešit A4 

Prosíme, všechny pomůcky podepište, nejlépe i vybavení penálu, stačí monogram. 

 

Poznámky: Jestliže se dětem některé pomůcky zachovaly v dobré kvalitě ze druhého ročníku, 

nemusíte nové kupovat. Co se týká obalování sešitů, velké sešity A4 a žákovskou knížku prosíme 

obalit, obalování malých sešitů A5 přenecháváme k individuálnímu uvážení. Vysouvací lepidla 

jsou celkem dvě, osvědčilo se mít jedno v penále a jedno v kufříku (spotřeba je poměrně velká). 

Nůžky stačí jedny, raději do penálu (mohou ale být i dvakrát podobně jako u lepidla). 


