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SEZNAM UČEBNIC
3. třída – ČESKÁ SEKCE
UČEBNICE a PRACOVNÍ SEŠITY

PŘEDMĚT
Český jazyk

NAKLADATELSTVÍ

Český jazyk 3, 1.díl (prac. sešit) – nová řada
Český jazyk 3, 2. díl (prac. sešit) – nová řada

NNS 978-80-7600-042-1
NNS 978-80-7289-783-4

Čítanka 3 - NOVĚ

NNS 978-80-7289-900-5

Písanka 3, 1. díl - dvoubarevná
Písanka 3, 2. díl - dvoubarevná

NNS EAN: 8595606700512
NNS EAN: 8595606701274

Procvičujeme slovní druhy
Procvičujeme vyjmenovaná slova
Matematika Matematika 3 - dle prof. Hejného- nová generace
Matematika 3/1 - dle prof. Hejného - nová generace
Matematika 3/2 - dle prof. Hejného - nová generace

NNS 978-80-7289-777-3
NNS 978-80-7289-707-0
Fraus 978-80-7489-569-2
Fraus 978-80-7489-570-8
Fraus 978-80-7489-571-5

Ve škole děti dostanou : agendu
sešity Intermath (matematika)

Učebnice lze zakoupit například:
https://www.nns.cz/obchod/index.php?item=nab_det&sort_id=1033
https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/i-stupen-matematika-matematika-dle-prof-hejneho-matematika-3-dle-profhejneho-nova-generace/p9913ick1smheick1smick1s.html
http://neoluxor.cz/ucebnice/
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SEZNAM POMŮCEK
3. třída – ČESKÁ SEKCE

průhledné – nebarevné – obaly na sešity formátu A5, A4 a na učebnice (obalte doma)
šanon A4 – na pracovní listy, hřbet široký cca. 5 cm, na dvě dírky s uzavíratelným klipsem, uvnitř již založených
cca 150 euroobalů (průsvitných košilek) a barevné rozdělovače (1 sada)
měkké desky s rychlosvorkou A4 – 3 ks
sada lepících štítků na jmenovky na knihy, nebo podepište knihy a sešity doma
VÝTVARNÉ POTŘEBY - UMĚLOHMOTNÝ BOX S VÍKEM
NA KLIPSY (může být větší, vše se tam musí vejít)
igelitové ubrusy nebo podložka A3
zástěrka nebo tričko (zakrývající i paže)
vodové anilinové barvy
tempery, stačí základních 6 barev
voskovky, 12 barev
suché pastely (barvy v základní sadě 12 ks)
kulatý štětec č. 6 a 8., plochý štětec č. 12
kelímek
2 x sada barevných nelepících papírů
tuhé lepidlo v tyčince střední – 2 ks
Sešity (všechny sešity, prosím, obalte)
sešit A5 linkovaný č. 523 - 3x
sešit A5 nelinkovaný č. 520 – 2x
papírová podložka s linkami na psaní
sešit A5 čtverečkovaný č. 5110 – 1x
sešit A4 nelinkovaný č. 420 – 2x

Penál
Pero Tornádo, Pilot nebo Stabilo + náhradní náplně
tužky č. 1 (1 ks), č. 2 (2 ks), č. 3 (1 ks) + další do zásoby
měkká guma
pastelky – 12 barev
tuhé lepidlo v tyčince 1x + další do zásoby doma
nůžky
ořezávátko
malé pravítko 15 cm
zmizík
Matematické pomůcky (vše podepsané)
kružítko
pravoúhlý trojúhelník s ryskou velký
dlouhé pravítko 25 cm
Hudební výchova
Zobcová flétna značky Yamaha nebo podobné kvality
Tělocvik
Sportovní boty do tělocvičny
na podzim a na jaře sportovní boty na ven
krabice papírových kapesníků (průběžně se budou
vybírat další)
2 role kuchyňských papírových utěrek
přezůvky

Prosíme o označení všech pomůcek (nůžky, pravítka, modelovací podložka, boty na TV, přezůvky, obal flétny)
jménem dítěte permanentním fixem či jiným způsobem.
Další případné pomůcky budou zadány vždy podle potřeby.

