ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
3. ROČNÍK
Vážení rodiče,
ve školním roce 2018/2019 bude vaše dítě žákem třetího ročníku. Touto formou vás nyní seznámíme s tím, jak bude školní rok
probíhat, co vaše dítě čeká a co si má do školy připravit.
Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018 v 9:00 h slavnostním zahájením v tělocvičně školy. Následně budou žáci ve třídách
seznámeni se školním řádem, poučeni o BOZP a PO, výuka bude ukončena v 10:45 h. Od úterý 4. září bude výuka probíhat podle
informací, které naleznete v žákovské knížce. Ve čtvrtek 6. září se v 17 h konají třídní schůzky, vaše účast je na této schůzce nutná.
Ve školním roce jsou pro žáky připraveny exkurze, škola v přírodě, projektové dny, preventivní programy, v prvním pololetí bude
pokračovat plavecký výcvik. Vše je v souladu se školním vzdělávacím programem a je součástí výuky. Plánované programy nejsou
organizovány na úkor jednotlivých předmětů.
Aktuální informace naleznete na www.zsjihomoravske.cz.
Žáci si na školní rok připraví:
 10 euroobalů
 Malé pravítko do pouzdra (10 –
15 cm)
 Trojúhelník s ryskou, další
pravítko
 Kvalitní kružítko
 Tužky – tvrdost 1, 2, 3
 Temperové a vodové barvy
 Lepidlo – tyčinkové + Herkules
 Pastelky, ořezávátko

 Pero Tornádo, nebo gelové pero
(doporučujeme gumovací Pilot)
 Deníček na DÚ
 Guma, zmizík
 Podložka na lavici (igelit) do PRV a VYV
 Paleta a kelímek
 Voskovky
 Složka barevných papírů
 Papírové kapesníky (2 krabice)
 Nůžky

 Do TEV cvičební úbor v plátěném
pytlíku (vše se ukládá ve škole) +
cvičky nebo boty s bílou podrážkou,
sportovní obuv na ven
 Balík kancelářského papíru 80 mg
 Kuchyňské utěrky (4 role)
 Kufřík na výtvarné potřeby
 Štětce – 2x kulatý (č. 6, 10), 2x plochý
(č. 10, 20)
 Deníček na slovíčka do ANJ
 Folie A5

Výtvarná výchova/Pracovní výchova
finanční příspěvek 200,-/šk. rok na výkresy a další materiály do VYV a PRV
Sešity
V novém školním roce jsme se rozhodli znovu vám nabídnout možnost zakoupit sešity připravené na „míru“ prostřednictvím školy.
Sešity zcela odpovídají vzdělávacím potřebám dětí a jsou vyrobeny z kvalitního papíru. Škola připraví celé sady sešitů podle potřeb
jednotlivých ročníků. Ceny sešitů i celé sady jsou cenově zvýhodněny oproti běžné prodejní síti. V případě, že žák takto zakoupený
sešit popíše, bude mu zdarma vydán sešit nový. V případě ztráty si jej musí zakoupit. Děti si zakoupí balíčky sešitů začátkem září
ve škole.
Předmět/ číslo
notový - 10
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HUV
* je možné použít sešit z minulého školního roku
Seznam pracovních sešitů k zakoupení je uveden na druhé straně.
S pozdravem

1*
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Pracovní sešity pro 3. ročník

název

nakladatelství autor

ISBN

ČEJ

Český jazyk 3- Pracovní
sešit pro 3. ročník

Nová škola,
s.r.o.

978-80-7289-468-0

ČEJ

Vyjmenovaná slova Nová škola
Pracovní sešit pro 3. a 4.
Brno
ročník

M. Polonická 978-80-8756-526-1

ČEJ

Slovní druhy - pracovní
sešti pro 3. ročník

M. Polonická 978-80-8756-533-9

ANJ

Happy Street New
Oxford
Edition - Pracovní sešit 1

S. Maidment,
978-0-19-475112-4
L. Roberts

MAT

PRACOVNÍ SEŠIT k
Matematice pro 3. r. - 1. Alter
díl

R. Blažková,
M. Vaňurová,
978-80-7245-266-8
K.
Matoušková

MAT

PRACOVNÍ SEŠIT k
Matematice pro 3. r. - 2. Alter
díl

R. Blažková,
M. Vaňurová,
978-80-7245-267-5
K.
Matoušková

ČEJ

Jak psát tiskacím od 3.
ročníku základní školy

Nová škola,
s.r.o.

kód 3-88
8595606700727

ČAS

Já a můj svět - prvouka
pro 3. ročník - pracovní
sešit

Nová škola,
s.r.o.

ISBN 978-80-7289098-9 (na
pracovním sešitu
uvedeno 3-76)

Nová škola
Brno

L. Dočkalová

V. Štiková

náhled

poznámky

s českým
slovníčkem
vzadu

budeme
používat od
ledna

Psaní

