
ÚKOLY NA PRÁZDNINY 
 

✓ Užívat si prázdniny!  

✓ Přečíst jednu knížku (po prázdninách nám ji přinést ukázat do školy). 

✓ Vytvořit prázdninový plakát – namalovat obrázky, napsat, kde jsi byl, 

nalepovat vstupenky, pohledy nebo cokoliv, co  najdeš o prázdninách…  

✓ Poslat pohled do školy. Adresa:  

Bohunka Neumannová 

ZŠ Plešivec 249 

381 01 Český Krumlov   

 

SEZNAM POMŮCEK  PRO 3. A 

Penál: 

- tužky a pastelky  

- ořezávátko, nejlépe s nádobou na ořezky 

- nůžky 

- guma 

- pero a náhradní náplň  

- stíratelnou tabulku a fixy  

- malé pravítko 

- lepidlo 

- trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm 

 

Sešity:  

- 4 x nelinkovaný A4 (prvouka, čtenářský, rýsování, angličtina) 

- 5 x linkovaný A5 – číslo 523 nebo 543 (Ma šk, ČJ šk, diktát, domácí 

úkoly, angličtina)   

- Na angličtinu desky na portfolio - nejlépe měkké průhledné desky (se 4 

kroužky) + průhledné eurofolie A4 (cca 50 kusů, rovnou vložit do 

portfolia)  

- Modré desky – s písničkami (máme od 1.třídy) 

- obaly na sešity a pracovní listy pořiďte v září – často mají nestandardní 

rozměry 

 



Do třídy:  

- bačkory  

- klíček od skříňky a čip na oběd 

 

Na TV:  

- tenisky – se světlou podrážkou 

- tričko, kraťasy, náhradní ponožky 

(tepláková souprava – podzim, jaro – budeme chodit ven) 

- sáček na cvičební úbor, který jde uzavřít (ne igelitku) 

 

Na VV: bez kufříku, máme boxíky 

- voskovky  

- suchý pastel (křídy na papír) 

- plastelína 

- vodové barvy 

- plastovou paletku 

- štětec kulatý č. 10, plochý štětec č. 12 a 8 

- kelímek na vodu 

- hadřík na štětec 

- podložka na lavici nebo igelit  

- pracovní oděv (starší triko, košile, zástěrku..) 

 

ŠKOLA ZAJISTÍ 

- učebnice, pracovní sešity, šanony, tempery, čtvrtky, barevné papíry, desky 

na portfolia 

 

Na začátku září bude potřeba, aby děti měly ve školním programu 1000 Kč, 

ze kterých bude strhnut nákup pracovních sešitů pro 3. třídu.  

Veškeré informace o škole (školní jídelna, školní družina apod.) najdete 

na stránkách školy: www.zsplesivec.cz 

      

      

TĚŠÍM SE NA VÁS 1. ZÁŘÍ 2022! 
    

     Vaše učitelka Bohunka Neumannová 

     

http://www.zsplesivec.cz/

