
 II. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2018/2019 

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vítková 

 

TÝDEN: 24.6. do 28.6. 2019 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

V pondělí 24. 6. – předměty podle rozvrhu. Půjdeme na zmrzlinu a do parku. 

V pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek budeme končit v 11,35 hod. (obědy do 13:00). 

Úterý 25. 6. - půjdeme na Malou scénu od 9:45 do11:00 hod. Divadelní představení žáku školy. 

Středa 26.6. – výměna učebnic. Prosím, připravit učebnice k výměně. 

Čtvrtek 27.6. – požární cvičení. 

V pátek – vysvědčení – končíme v 8, 40 hod. Potom odchází děti do ŠD, obědy budou od 9:30 do 

11:00.  

Seznam pomůcek pro 3. třídu  

sešit č.523  5 ks  

sešit č.513  5ks  

sešit č.420  2ks bez linek  

notový sešit  1ks  

úkolníček  č. 644 1ks – nebo jakýkoliv  

Obaly na sešity a učebnice, stíratelná tabulka A5 + 2 fixe + hadřík v obale, malou průhlednou folii A5 na 

psaní tužkou, pravítka do geometrie – 30 cm dlouhé a pravítko s ryskou  

Pomůcky do VV:  krabice (kufřík), v ní voskovky, vodové barvy, lepidlo – velký tekutý Herkules, velké 

tuhé lepidlo Kores, nůžky, barevné papíry, štětce – tenký, tlustý, plochý č. 12, hadřík na štětce, tempe-

rové barvy (alespoň 6 základních barev), voskové pastely, sada pastelů - rozmazky, pastelky   

V pouzdře: 2 pera ( + náhradní náplň), 2 zastrouhané tužky č. 2, 2 zvýrazňovače (žlutý a oranžový), 

malá sada fixů, nůžky ( ostří min. 5 cm), základní pastelky, ořezávátko, guma, pravítko – krátké pra-

vítko, od 2. pololetí kružítko  

Cvičební úbor: tričko, kraťasy (tepláková souprava), sportovní obuv s bílou podešví – vše v plátěném 

pytlíku a podepsané ( ne igelitová taška)  

Přezůvky se světlou podešví (podepsané). Malý ručník s poutkem (podepsaný).  

papírové utěrky – 1 balení  

papírové kapesníky (krabici)  

1 sirup  

Všechny učebnice pro 3. ročník budou obalené.  

Pracovní sešity k jednotlivým předmětům se budou platit v září - cena kolem 500 Kč.         

 


