
Seznam pomůcek 

III. A - Mgr. Petra Šafránková 

  

VV - Pč: 
kufřík (raději větší a v dobrém stavu!!!) 

pracovní oděv (stačí staré triko) 

igelitový ubrus (asi 1x1m) 

podložka na modelování (stačí A4) 

kelímek (umělohmotný s víčkem) 

hadřík (nejlépe savý na nádobí) 

umělohmotná paletka 

lepidlo HERKULES (stačí malé) 

lepidlo v tyčince 

tuš černá 

štětce č. 2, 8 (nebo 10) a široký plochý!!! 

klovatina 

modelína (česká!) 

voskovky (české!) 

PROGRESSA (12 barev) 

suché pastely = křídy na papír (pozor - nejsou to obyčejné školní křídy!) 

svazek špejlí (pouze ten, kdo nemá!) 

Vše zkontrolujte, co je v pořádku, nemusíte dokupovat! 

 

10 ks čtvrtek A3 (A4 nemusíte, máme dostatek) 

barevné papíry nelepící 

 

Tv: 

látkový sáček nebo taška 

trenýrky nebo elasťáky 

triko 

kvalitní sportovní obuv (ne s černou podrážkou!) 

Vše podepište! 

 

Do třídy: 
uzavíratelná krabička z umělé hmoty (podepište!), nechte v ní papírové peníze! 

látkový sáček na přezůvky (podepište!) 

přezůvky (podepište!) 

1 mýdlo (preferovala bych nějaké alespoň antibakteriální) 

alespoň 2 ks papírových utěrek a 1 krabice papírových kapesníků (kdo přinesl na II. pololetí 

II. třídy, nosit nemusí!) 

1 balíček papírových kapesníků do lavice 

 

Do penálu: 

tužku č. 1 a 2 

ořezávátko 

gumu (raději měkčí) 

pero (TORNÁDO nebo STABILO - je i pro leváky) 

fixy (alespoň základní barvy) 

pastelky (nezapomeňte na oranžovou a fialovou!) 

20 cm pravítko (pokud možno bez obrázků) + trojúhelník s ryskou 

nůžky s kulatou špičkou 

kvalitní kružítko 

psací tabulku (pokud je pěkná, stačí ta ze II. třídy) 

fixy na psací tabulku 



červenou gelovku nebo propisku 

 

Sešity: 

notýsek - č. 644 

notový sešit (1 ks) 

sešit - č. 523 (10 ks) 

sešit - č. 5110 na geometrii (1 ks) 

blok A4 bez linek 

desky na sešity 

eurokošilky na pracovní listy a dokumenty (= igelitové obaly, 10 ks) 

Sešity nepodepisujte!!! 

 

Na Aj: 

4x sešit č. 523 

desky na pracovní listy (např. papírové s chlopněmi) 

obal na učebnici formát A4 

 

Nekupujte zbytečně obaly na sešity a učebnice, dokoupíte až v září (podle formátu)! 

  

 

  

 
  


