
Základní škola Přerov, Svisle 13     

  

------------------------------------------- 
SEZNAM POTŘEB PRO ŽÁKA 3. TŘÍDY 

 

Sešity: 15 ks sešit č. 523                                                      Pouzdro: 

   1 ks sešit č. 544 nůžky, malé pravítko 

   1 ks sešit A4 nelinkovaný trojúhelník s ryskou 

   1 ks notový sešit + obal    2 ks pera (Pilot, Tornádo) 

   1 ks slovníček do Aj (modrý)   1 sada pastelek (větší + bílá) 

  12 ks obaly na sešity (nebarevné, průhledné)    1 ks kryté strouhátko 

  fólie A4, A5  1 ks guma  

             2 ks desky s drukem A4 3 ks tužky (č. 2) 

             mazací tabulka a 2 fixy, hadřík              

                                              

Do výtvarného kufříku: ubrus, hadřík, kelímek – větší, vodové barvy a štětce 2 (kulatý, 

plochý), 10 špejlí, voskovky (12 ks i bílá), 2x lepidlo – velký tuhý váleček, 2x černý fix 

(tenký a tlustý), plastelína (velká), bílá tempera. 

 

Výkresy a barevné papíry po dohodě s rodiči objedná hromadně třídní učitelka v září. 

 

1 balení papírových utěrek, 1 celé balení papírových kapesníků, cvičební úbor (obuv s bílou 

podrážkou), sluchátka do informatiky 

 

Všechny pomůcky i sešity podepsat. 

 

Prosím kupujte české výrobky, vydrží déle. 
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