Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Milí rodiče,
ráda bych Vás touto cestou informovala o pomůckách, které budou Vaši školáci
potřebovat ve 3. třídě.
Na začátku školního roku si přinesou: 1 balík kancelářských papírů, 1 balík papírových
kapesníků, desky na sešity A4, A5, sáček na přezůvky, sáček se cvičebním úborem.
PENÁL: 2x pero, 2x tužka č. 2, pastelky, pravítko do 15 cm, nůžky, guma
KOŠÍČEK NA LAVICI (doma umýt, zkontrolovat): zajistit - 2 zvýrazňovače, náhradní nůžky,
lepidlo, 2 fixy na mazací tabulku
Pokud mají děti tabulku zničenou, prosím kupte novou. Děkuji!
BOX NA VV nebo kufřík (doma umýt, zkontrolovat): 1x štětec kulatý (č. 6 nebo č. 8), 2x
štětec plochý (č. 10 a č. 12), vodové barvy, prstové barvy, suché pastely, voskovky, 2x
lepidlo (vysunovací), lepidlo Herkules 130g, modelína, uzavíratelný kelímek, igelit na lavici
(ubrus), hadřík na ruce, zástěra nebo staré triko (pomůcky mohou být z loňského roku,
pokud nejsou zničené)
CVIČEBNÍ ÚBOR: oblečení na cvičení venku - tepláky, triko, tenisky, mikina, tělocvična bude
z důvodu rekonstrukce školy do konce října uzavřena.
VEŠKERÉ POMŮCKY DĚTEM PROSÍM PODEPIŠTE!!!!
ŠKOLNÍ DRUŽINA (kdo bude chodit): 2 balíky papírových kapesníků, 1 balík papírových
utěrek. Dále dle možností: vlhčené ubrousky, balík kancelářských papírů, papíry na kreslení
z jedné strany popsané. Informace k přihlašování obdržíte od vedoucí paní vychovatelky.
Na třídních schůzkách, ale i kdykoli o to požádáte, Vám předložím vyúčtování a
hospodaření s Vašimi penězi.
Těším na spolupráci s Vámi a ještě před tím Vám přeji nádherné
prázdniny a dovolenou a naberte sílu do dalšího školního roku .

tř. učitelka 3. A Petra Čejchanová
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Seznam pracovních sešitů do 3. třídy
Matematika :

Pracovní sešit 1 díl ………………………………….. 70 Kč
Pracovní sešit 2. díl ………………………………….. 70 Kč

Český jazyk:

Pracovní sešit 1. díl ……………………….…………. 40 Kč
Pracovní sešit 2. díl …………………………..……... 40 Kč
Vyjmenovaná slova ………………………………….. 40 Kč
Písanka - 1. díl ……………………………………..….. 20 Kč

Anglický jazyk: Pracovní sešit CHIT CHAT ………………………… 235 Kč
Prvouka :

Pracovní sešit Já a můj svět….…………………… 75 Kč
Celkem ……………………………………………..….. 590 Kč

sešity, obaly ŽK, PRV
složka barevných papírů
čtvrtky A4, A3, lepidla

přibližně 200 Kč

kružítko

Třídní fond….…………………………………………………..…………………. 200 Kč

Celkem vybíráme………………………….… 1 000 Kč
Ceny jsou orientační, vyúčtování bude k dispozici na začátku školního roku.
Platbu mají všichni zaplacenou .

