ZŠ VYBÍRALOVA

Základní škola, Praha 9 – Černý Most
Vybíralova 964/8
198 00 Praha 9
IČ: 61386618

Učební pomůcky pro 3. ročník – školní rok 2018/2019
aktovka
penál: 2 x tužka č. 2
1 x tužka č. 3
2 x pero
12 ks pastelek (+ růžová, fialová, příp. šedá)
malé pravítko 20cm
kružítko
guma, ořezávátko se zásobníkem
nůžky
trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm
obaly na sešity a učebnice
desky na sešity
úkolníček
papírové hodiny
potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti v kufříku nebo krabici
vodovky, tempery, voskovky a olejové pastely (vše 12 ks)
igelitová plena
štětce (ploché i kulaté, slabý i silný)
kelímek na vodu
paleta
hadříky na čištění štětců
černá tuš
lepidlo na papír – váleček + lepidlo Herkules (malé balení)
modelína v plastové krabičce + modelovací deska
ochranný oděv
černý fix (tlustý a tenký)
Stavebice (typu LEGO) – až dle pokynu vyučujícího
potřeby na tělesnou výchovu:
1.pololetí- PLAVÁNÍ: v igelitové tašce plavky, ručník, mýdlo, hřeben (vše podepsané) + průkazka MHD
2.pololetí – tričko, tepláky (kraťasy), cvičky nebo tenisky se světlou podrážkou v látkové tašce
dále:
přezůvky do školy se světlou podrážkou (ne sportovní obuv!) v látkovém sáčku pověsit do
šatny
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3. ročník
Školní sešity
523
543
420
úkolníček
Výtvarné potřeby
čtvrtky A3
čtvrtky A4
skicák
barevné papíry

7x
5x
1x

20ks
40 ks
20 listů
20 listů

Vzhledem k dojíždění na Plavecký stadion v Hloubětíně budou děti potřebovat průkazku
MHD. V jakémkoliv prodejním okénku DP předložíte svůj OP (nebo pas) + rodný list
dítěte + fotku dítěte + 20,- Kč a tuto průkazku Vám vyrobí na počkání. Pokud má dítě
LÍTAČKU, tuto průkazku nebude potřebovat.
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