
SEZNAM POMŮCEK PRO 1. ROČNÍK 

Pouzdro:  
   tužka č. 2 - 2ks 

               tužka č.1 1ks  

               guma  

               ořezávátko 

               pastelky (kvalitní) 

               malé lepidlo – váleček 

               nůžky 

 

Kufřík nebo krabice na výtvarnou výchovu: 
               vodové barvy 

               temperové barvy 

               štětce plochý a kulatý, č. 10 nebo 12 

               kelímek na vodu (větší) 

               suché pastely 

               voskovky 

               plastelína 

               lepidlo tuhé (váleček) 

               školní černou tuš, kulatou krabičku od sýra 

               malířskou paletu 

               špejle 10 ks 

               igelit na lavici 

               hadr na utírání 

               pracovní zástěra nebo tričko 

 

obal na skládací abecedu 

zásobník na číslice - pouze 1.A, 1.C 

barevné papíry 

desky na výkresy A3 

ubrousek na svačinu 

zámek na skříňku + náhradní klíč 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

- cvičební úbor 

- sportovní obuv vhodná do tělocvičny nebo na venkovní hřiště 

 

ANGLIČTINA  

- složka s euroobaly na zakládání kopírovaných materiálů 

 

Všechny věci je potřeba podepsat. 

Společně bude zakoupeno (pokud jste potvrdili svůj zájem v anketě): 
sešit č. 511 s pomocnými linkami - 2 ks 

sešit č. 513 - 2 ks 

mazací tabulka s fixem a hadříkem 

Deníček školáčka – Studio 1+1 (Princezna  - 13ks, Chlapeček – 18 ks  - 1.A, 1.C)  

pořadač A4 

čtvrtky A3  20 ks 

čtvrtky A4  40 ks 

Pracovní sešit pro prvňáky – pouze 1.A, 1.C 

 

Desky na pracovní sešity obdrží děti ve škole. 



SEZNAM POMŮCEK PRO 2. ROČNÍK 

 

VYBAVENÍ POUZDRA: 

- pero 

- tužky č. 1, 2, 3 

- pastelky  

- guma, ořezávátko 

- pravítko 15 cm 

- další: trojúhelník s ryskou 

 

DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY: 

- krabice nebo kufřík na výtvarné potřeby 

- podložka na lavici (může být igelitový ubrus) 

- pracovní zástěra nebo tričko 

- vodové a temperové barvy 

- paleta, kelímek na vodu 

- štětce (ploché i kulaté) 

- pastelky, voskovky, rozmazávací křídy 

- černá tuš 

- nůžky se zaoblenou špičkou 

- lepidlo (tyčinka i tekuté) 

- špejle 10 ks 

- barevné papíry 

- plastelína 

- složka na výkresy A3 

Pokud mají děti některé pomůcky z první třídy, není potřeba je kupovat nové. 

 

DO TĚLESNÉ VÝCHOVY: 

- cvičební úbor 

- sportovní obuv vhodná do tělocvičny (v případě vhodného počasí i obuv na ven) 

 

DO ANGLIČTINY: 

-složku s euroobaly na zakládání materiálů - mohou pokračovat ve složce z 1.ročníku, pokud mají místo 

 

DALŠÍ: 

- přezůvky 

- zámek na skříňku 

- šanon (pořadač) na pracovní listy 

- deníček - úkolníček 

- obaly na sešity 

 

Společně bude zakoupeno (pokud jste potvrdili svůj zájem v anketě):  

 

č. 512    5 ks 

č. 513    4 ks 

č. 520    1 ks, lenoch 

notový sešit  

výkresy formát A4 – 20 ks a A3 – 20 ks volné (ne skicák) 



SEZNAM POMŮCEK PRO 3. ROČNÍK 

 

VYBAVENÍ POUZDRA: 

 tužky č. 2, 3, pastelky, guma, ořezávátko, pero např. Tornádo (ne čínské pero ani propiska), tyčinkové 

lepidlo na papír, nůžky, malé pravítko (10 – 15 cm), kružítko 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

krabice nebo kufřík na výtvarné potřeby 

igelitový ubrus nebo podložka 

pracovní zástěra nebo tričko 

pastelky, fixy, voskovky, pastely (rozmazávací křídy) 

vodové a temperové barvy, paleta, kelímek na vodu 

černá tuš 

nůžky vhodné pro děti (se zaoblenými okraji) 

lepidlo na papír (tyčinka) a lepidlo Herkules 

sada štětců (malé, velké, kulaté i ploché) 

barevné papíry, špejle, plastelína  

složka na zakládání výkresů 

 

PRAVÍTKO 30 CM + TROJÚHELNÍKOVÉ PRAVÍTKO S RYSKOU 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA: cvičební úbor, sportovní obuv vhodná do tělocvičny (v případě vhodného počasí i 

obuv na ven) 

 

DALŠÍ 

deníček - úkolníček 

fólie velikost A5 (malá) 

obaly na sešity a učebnice 

 

POŘADAČ (na zakládání pracovních listů - pokračuje z 2. třídy) 

 

SEŠITY ( bude zakoupeno společně - pokud jste potvrdili svůj zájem v anketě):  

ČJ – č. 523 (malý, širší linky) 4 x 

M – č. 523 (malý, širší linky) 2 x 

PRV – č. 440 1 x  

Geometrie – č. 440 (velký A4 nelinkovaný) – 1x + lenoch 

AJ – 523 (malý, širší linky) 3x 

HV – 3. B - notový sešit, pokud mají nepopsaný z 2. třídy, možno pokračovat  

výkresy formát A3 – 30 ks volné (ne skicák) 

 

 

PŘEZŮVKY DO TŘÍDY, VISACÍ ZÁMEK NA ŠATNÍ SKŘÍŇKU  

 

 

 

 

 



SEZNAM POMŮCEK PRO 4. ROČNÍK 

VYBAVENÍ POUZDRA:  

tužky č. 1, 2, 3, pastelky, guma, ořezávátko, pero např. tornádo (ne čínské pero ani propiska) +náhradní, 

tyčinkové lepidlo na papír, nůžky, malé pravítko (10–15 cm), kružítko 

PRAVÍTKO 30 CM + TROJÚHELNÍKOVÉ PRAVÍTKO S RYSKOU 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

krabice nebo kufřík na výtvarné potřeby 

igelitový ubrus nebo podložka 

hadřík na umývání lavice 

pracovní zástěra nebo tričko 

pastelky, voskovky, rozmazávací křídy (pastely) 

vodové a temperové barvy, paleta, kelímek na vodu 

černá tuš, plastelína 

nůžky vhodné pro děti (se zaoblenými okraji) 

lepidlo na papír (tyčinka) a lepidlo Herkules 

sada štětců (malé, velké, kulaté i ploché), špejle 

barevné papíry obyčejné 

složka na zakládání výkresů 

FOLIE (A5 malá) na práci v učebnici 

TĚLESNÁ VÝCHOVA: cvičební úbor, sportovní obuv vhodná do tělocvičny (v případě vhodného počasí i obuv 

na ven) 
 

SLOŽKA/ŠANON NA ZAKLÁDÁNÍ PRACOVNÍCH LISTŮ (dle domluvy s učitelem) 

PŘEZŮVKY DO TŘÍDY, VISACÍ ZÁMEK NA ŠATNÍ SKŘÍŇKU+klíček (náhradní podepsaný) 

Obaly na sešity a učebnice  

Deníček - úkolníček 

 

SEŠITY  (bude zakoupeno společně - pokud jste potvrdili svůj zájem v anketě):  

ČJ – č. 523 – 3 x (malý, širší linky) 

M – č. 523  – 3 x (malý, širší linky) 

Geometrie – č. 440 (velký A4 nelinkovaný) – 1x + podepsaný lenoch  

PŘ – č. 444 (velký A4 linkovaný) – 1x 

VL – č. 444 (velký A4 linkovaný) – 1x 

HV – 4. A - notový sešit (pokud je nepopsaný sešit ze třetí třídy, může se v něm pokračovat) 

           4. B - notový sešit (pokud je nepopsaný sešit ze třetí třídy, může se v něm pokračovat) 

AJ – č. 523 (malý, širší linky) – 2x 

      - č. 524 (malý užší linky) - 1x 

      - č. 644 (malý deníček) - 1x 

AJ – p.uč. MATUŠKOVÁ  - sešit 523 2x (sešit na psaní, u slovníčku mohou pokračovat ze 3.roč.) 

VV- výkresy formát A4 – 20 ks a A3 – 20 ks volné (ne skicák) 



SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK - 5. ROČNÍK 

 

 5.A 5.B 

ČESKÝ JAZYK 
upřesní se na začátku školního roku 564 - 2x;  524 - 2x  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
5.AB modrá - 544 2x (sešit na psaní, slovníček - mohou i pokračovat ze 4.ročníku)       

5.AB zelená - 544 2x (sešit na psaní, slovníček - mohou i pokračovat ze 4.ročníku) 

5.AB žlutá - 544 2x (sešit na psaní, slovníček - mohou i pokračovat ze 4.ročníku) 

VLASTIVĚDA 444 1x  440 1x  

MATEMATIKA 
1x sešit 440, lenoch A4, 3x sešit  544,  

kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou, 

úhloměr, kalkulačka, nůžky, lepidlo 

1x sešit 440, lenoch A4, 3x sešit 544,  

kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou, 

úhloměr, kalkulačka, nůžky, lepidlo 

INFORMATIKA 544 1x 544 1x 

PŘÍRODOVĚDA 444 1x 444 1x   

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

notový sešit, lze pokračovat do sešitu ze 

4.roč.  

notový sešit, lze pokračovat do sešitu ze 

4.roč.  

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

pomůcky budou zakoupeny hromadně pomůcky budou zakoupeny hromadně 

 

 

Dále: 

● DENÍČEK NA ÚKOLY 

● OBALY NA SEŠITY A UČEBNICE 

● VYBAVENÍ POUZDRA: tužky č. 1, 3 nebo pentelka, pastelky, guma, ořezávátko, pero např. 

tornádo+ náhradní, tyčinkové lepidlo na papír, nůžky, malé pravítko (10 – 15 cm) 

● PŘEZŮVKY DO TŘÍDY, VISACÍ ZÁMEK NA ŠATNÍ SKŘÍŇKU + klíček (i náhradní podepsaný) 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA: cvičební úbor, sportovní obuv vhodná do tělocvičny (v případě vhodného počasí i 

obuv na ven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK - 6. ROČNÍK 

 6.A 6.B 6.C 

ČESKÝ JAZYK 

 

(žáci budou 

rozřazeni do skupin 

dle vstupního testu, 

který budou psát 

2.9. 2020) 

ČJ (ž) p.uč. Sochorová -  464 1x, 444  1x + obaly + složky na pracovní listy 

(postačí 1 podepsaná eurofolie) 

Čj (m) p.uč. Zabloudilová: Složka A4 (šanon) pro zakládání zápisů a pracovních 

listů, trhací blok s linkovanými listy 

ČJ (f) – p.uč. Petrová: 564 - 2x;  524 - 4x; složka na pracovní listy; velký sešit na 

čtenářský deník (možno pokračovat v zavedeném)  

ČJ (z) p.uč. Zabloudil - kroužkovký pořadač A4 pro zakládání zápisů a pracovních 

listů (úzký, viz https://cdn.mptoner.cz/images/0/618129fa979824d3/2/poradac-a4-2-

krouzek-pruhledny-2-cm-cerveny.jpg), trhací blok A4 s linkovanými listy. 
ANGLICKÝ 

JAZYK 

(žáci budou 

rozřazeni do skupin 

dle vstupního testu, 

který budou psát 

4.9. 2020) 

 

AJ (sz) - ČER - 2x 544 sešit - mohou pokračovat 

Aj (m) KOZ - úzký kroužkový pořadač, trhací blok/papíry na poznámky, 3× 

euroobal, fixy/zvýrazňovače 

Aj (z) - VAN- 544 2x (sešit na práci v hodině a na testy), zvýrazňovače nebo pastelky 

nebo fixy (barevné psací potřeby jakéhokoliv druhu) 

 Aj (ž) MAT -   2x 544 sešit a slovníček, složka na kopírované materiály. 

 

ANGLICKÁ 

KONVERZACE 

KOZ - složka s euroobaly na kopie 

ČER-  524 1x + složka s euroobaly na kopie 

DĚJEPIS 
upřesní se na začátku 

školního roku 

444 1x 444 1x 

MATEMATIKA 

(žáci budou 

rozřazeni do skupin 

dle vstupního testu, 

který budou psát 

3.9. 2020) 

 

2x sešit 440 (obalený), kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou, úhloměr, kalkulačka, sešit 

na testy (bude upřesněno v září jednotlivými vyučujícími), nůžky, lepidlo, pracovní 

sešit dle skupiny 

INFORMATIKA 544 1x 544 1x 544 1x 

VÝCHOVA K 

OBČANSTVÍ 
424 1x   424 1x  424 1x  

FYZIKA 

sešity: 

540 - 1x + obal 

520 - 1x  

(sešity 

NEPODEPISOVAT, 

provedeme společně v 

hodině) 

sešity: 

540 - 1x + obal 

520 - 1x  

(sešity 

NEPODEPISOVAT, 

provedeme společně v 

hodině) 

sešity: 

540 - 1x + obal 

520 - 1x  

(sešity 

NEPODEPISOVAT, 

provedeme společně v 

hodině) 

PŘÍRODOPIS 
460 1x  

 

460 1x  

 

460 1x  

ZEMĚPIS 460 1x obalený 460 1x obalený 460 1x obalený 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

linkovaný sešit s pevnou 

vazbou (deník) pro 6.-9.tř. 

linkovaný sešit s pevnou 

vazbou (deník) pro 6.-9. tř. 

linkovaný sešit s pevnou 

vazbou (deník)pro 6.-9.tř. 
VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
pomůcky budou zakoupeny hromadně 

PŘÍRODOVĚDNÉ 

PRAKTIKUM 

pomůcky budou sděleny v první vyučovací hodině 

 

TĚLESNÁ 

VÝCHOVA 

cvičební úbor, sportovní obuv vhodná do tělocvičny – bez černé podrážky (v případě 

vhodného počasí i obuv na ven) 

 

VISACÍ ZÁMEK NA ŠATNÍ SKŘÍŇKU + klíček (i náhradní podepsaný, který zůstane u třídního učitele) - 

stačí 1x do dvojice 

https://cdn.mptoner.cz/images/0/618129fa979824d3/2/poradac-a4-2-krouzek-pruhledny-2-cm-cerveny.jpg
https://cdn.mptoner.cz/images/0/618129fa979824d3/2/poradac-a4-2-krouzek-pruhledny-2-cm-cerveny.jpg


SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK - 7. ROČNÍK 

 7.A 7.B 7.C 

ČESKÝ JAZYK 

Čj (m) p.uč. Sochorová -  464 1x, 444  1x + obaly + složky na pracovní listy 

(postačí 1 podepsaná eurofolie) 

ČJ(ž) – p.uč. Zabloudilová - ponechat složky z minulého roku, dokoupit nové 

papíry na zápisy 

ČJ (z) -p.uč. Záleská: 564 - mluvnice, 544 - testy, diktáty, 524 - sloh, 524 - literární 

výchova, složka na kopie a pracovní listy, libovolný sešit na kulturní deník (lze 

pokračovat v zavedených sešitech z minulého roku) 

ČJ (f)  p.uč. Zabloudil - trhací blok A4 s linkovanými listy, kroužkový pořadač A4 

pro zakládání zápisů a pracovních listů – úzký ( viz 

https://cdn.mptoner.cz/images/0/618129fa979824d3/2/poradac-a4-2-krouzek-

pruhledny-2-cm-cerveny.jpg) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Aj(m) - VAN - 544 2x (sešit na práci a na písemky- lze pokračovat ze 6. třídy), 

vybavené pouzdro (včetně jakýchkoliv barevných psadel - pastelky, fixy, 

zvýrazňovače, nebo třeba progressa) 

 Aj (ž) - ČER - 544 2x (písemkový sešit + sešit) - mohou být ze 6. třídy, fixy, 

pastelky 

 Aj (z)- HOL-  544 2x (sešit a slovníček) - doporučuji pokračovat v sešitech z 

minulého roku, ponechat pracovní sešit ze 6. ročníku- budeme ještě dodělávat, 

zvýrazňovače, složka na kopírované materiály 

Aj (f) -HER-  sešit 544 2x (písemkový sešit + sešit) - mohou být ze 6. třídy, fixy, 

zvýrazňovače, složka na kopírované materiály 

Aj (o) -KOZ - Úzký kroužkový pořadač, trhací blok/papíry na poznámky, 3× 

euroobal, fixy/zvýrazňovače 
NĚMECKÝ JAZYK 

(žáci budou 

rozděleni v září na 2 

skupiny dle prac. 

tempa) 

2x 544, eurofolie na kopírované materiály, zvýrazňovače, barevné tužky 

DĚJEPIS 
444 1x   444 1x - lze pokračovat 

z minulého roku 

444 1x- lze pokračovat z 

minulého roku 

MATEMATIKA 

2x sešit 440 (obalený), kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou, úhloměr, kalkulačka, sešit 

na testy (bude upřesněno v září jednotlivými vyučujícími), nůžky, lepidlo, pracovní 

sešit dle skupiny 

INFORMATIKA 544 1x 544 1x 544 1x 

VÝCHOVA KE 

ZDRAVÍ 
524 nebo 544 1x  524 nebo 544 1x 524 nebo 544 1x 

VÝCHOVA K 

OBČANSTVÍ 

424 1x  424 1x , vybavené 

pouzdro (včetně 

pastelek nebo fixek) 

424 1x  

FYZIKA 
Sešity 540 a 520, pomůcky: psací a rýsovací pomůcky (trojúhelník s ryskou, tužka, 

barevná tužka, kružítko, úhloměr), vlastní kalkulačka 

PŘÍRODOPIS 460 1x  460 1x  460 1x  

ZEMĚPIS 460 1x obalený - lze pokračovat v sešitě z loňska 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

linkovaný sešit s pevnou 

vazbou (deník) 

linkovaný sešit s 

pevnou vazbou (deník) 

linkovaný sešit s pevnou 

vazbou (deník) 
VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
pomůcky budou zakoupeny hromadně 

Příprava pokrmů  524 - 1x, zástěra  

TĚLESNÁ 

VÝCHOVA 

cvičební úbor, sportovní obuv vhodná do tělocvičny – bez černé podrážky (v 

případě vhodného počasí i obuv na ven) 

VISACÍ ZÁMEK NA ŠATNÍ SKŘÍŇKU + klíček (i náhradní podepsaný, který zůstane u třídního učitele) - 

stačí 1x do dvojice 

https://cdn.mptoner.cz/images/0/618129fa979824d3/2/poradac-a4-2-krouzek-pruhledny-2-cm-cerveny.jpg
https://cdn.mptoner.cz/images/0/618129fa979824d3/2/poradac-a4-2-krouzek-pruhledny-2-cm-cerveny.jpg


SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK - 8. ROČNÍK 

 

 8.AC 8.B 

ČESKÝ JAZYK 

ČJ (m) -p.uč. Sochorová -  464 - 1x, 444 - 1x + obaly + složky na pracovní listy 

(postačí 1 podepsaná eurofolie) 

ČJ (z) – p.uč. Zabloudilová - ponechat složky z minulého roku (v případě poškození 

pořídit nové), + papíry na zápisy 

ČJ (ž) -  p.uč. Zabloudil - kroužkový pořadač A4 pro zakládání zápisů a pracovních 

listů (úzký, viz https://cdn.mptoner.cz/images/0/618129fa979824d3/2/poradac-a4-2-

krouzek-pruhledny-2-cm-cerveny.jpg), trhací blok A4 s linkovanými listy. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Aj (f)  -KOZ- úzký kroužkový pořadač, trhací blok/papíry na poznámky, 3× euroobal, 

ponechat pracovní sešit  ze 7. ročníku, fixy/zvýrazňovače 

Aj (z)- ČER-  544 2x (sešit na práci a na písemky - lze pokračovat z min. roku)   

Aj (ž) - HOL-  544 2x (sešit a slovníček) - doporučuji pokračovat v sešitech z 

minulého roku, ponechat pracovní sešit ze 7. ročníku- budeme ještě dodělávat, 

zvýrazňovače, složka na kopírované materiály 

Aj (m) - VAN 544 2x  (na práci v hodině a na písemky, lze pokračovat z minulého 

roku), vybavené pouzdro (včetně jakýchkoliv barevných psadel - pastelky, fixy, 

zvýrazňovače, nebo třeba progressa) 
TECHNIKA 

ADMINISTRATIVY 
bez pomůcek 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Slezáčková-  2x 544,eurofolie na kopírované materiály, zvýrazňovače, pastelky, 

ponechat pracovní sešity ze 7.r.   

Neradilová- 544 1x, 644 1x (ideálně pokračovat v obou sešitech z minulého šk. roku), 

eurofolie na kopírované materiály, zvýrazňovače, barevné tužky, ponechat si 

pracovní sešity ze 7.r. 

DĚJEPIS 
444 1x - lze pokračovat z minulého 

roku 

444 1x -  lze pokračovat z minulého roku 

 

MATEMATIKA 

2x sešit 440 (obalený), kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou, úhloměr, kalkulačka, sešit 

na testy (bude upřesněno v září jednotlivými vyučujícími), nůžky, lepidlo, pracovní 

sešit dle skupiny 

INFORMATIKA 544 1x 544 1x 

VÝCHOVA 

K OBČANSTVÍ 

A KE ZDRAVÍ 

524 1x obalený 

Nelze pokračovat v sešitě z loňska. 

524 1x obalený 

Nelze pokračovat v sešitě z loňska. 

FYZIKA 

1x malý nelinkovaný sešit 540, pomůcky: psací a rýsovací pomůcky (pravítko, tužka, 

barevné tužky, kružítko, úhloměr, zvýrazňovače), kalkulačka, nůžky a lepidlo - 

budeme stříhat a nalepovat zadání příkladů 

 

Žáci budou mít PRACOVNÍ SEŠIT!!! Počítat s částkou cca 70-80 Kč k zaplacení 

PŘÍRODOPIS 460 1x  460 1x  

CHEMIE 440 nebo 460- 1x 440 nebo 460 -1x 

ZEMĚPIS 
460 1x obalený 

Lze pokračovat v sešitě z loňska. 

460 1x obalený 

       

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

linkovaný sešit s pevnou vazbou 

(deník) 

linkovaný sešit s pevnou vazbou (deník) 

VOLBA 

POVOLÁNÍ 

524 1x   524 1x 

TĚLESNÁ 

VÝCHOVA 

cvičební úbor, sportovní obuv vhodná do tělocvičny – bez černé podrážky (v případě 

vhodného počasí i obuv na ven) 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

pomůcky budou zakoupeny hromadně 

VISACÍ ZÁMEK NA ŠATNÍ SKŘÍŇKU + klíček (i náhradní podepsaný, který zůstane u třídní učitelky) - 

stačí 1x do dvojice 

https://cdn.mptoner.cz/images/0/618129fa979824d3/2/poradac-a4-2-krouzek-pruhledny-2-cm-cerveny.jpg
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SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK PRO - 9. ROČNÍK 

 

 9.A  9.B 9.C 

ČESKÝ JAZYK 

ČJ(m) - p.uč. Záleská:  564 - mluvnice, 544 - testy, diktáty, 524 - sloh, 524 - literární 

výchova, složka na kopie a pracovní listy, libovolný sešit na kulturní deník (lze 

pokračovat v zavedených sešitech z minulého roku) 

Čj (z) p.uč. Sochorová -  464 1x, 444  1x + obaly + složky na pracovní listy (postačí 

1 podepsaná eurofolie) 

ČJ (ž)-p.uč. Zabloudilová - ponechat sešity z minulého roku 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Aj(m)- HOL -544 2x (sešit a slovníček - doporučuji pokračovat v sešitech z minulého 

roku, ponechat pracovní sešit z 8. ročníku- budeme s ním ještě pracovat a dodělávat, 

eurofolie na kopírované materiály, zvýrazňovače) 

Aj(o) -HER -544 2x (písemkový sešit + sešit) - mohou být z min.roku, složka na 

kopírované materiály, zvýrazňovače nebo fixy 

Aj(ž)-KOZ- úzký kroužkový pořadač, trhací blok/papíry na poznámky, 3× euroobal, 

fixy/zvýrazňovače 

Aj(f)-ZAL- 544 2x + složka na kopie 

Aj(z) - VAN - 544 2x (na práci a na písemky - lze pokračovat z minulého roku) 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

Slezáčková -  

 2x 544, eurofolie na 

kopírované materiály, 

zvýrazňovače, pastelky   

ponechat pracovní sešity 

 

Neradilová -  

544 1x, 644 1x (ideálně 

pokračovat v obou 

sešitech z minulého šk. 

roku), eurofolie na 

kopírované materiály, 

zvýrazňovače, barevné 

tužky, PS 2.díl 

Slezáčková-  

 2x 544, eurofolie na 

kopírované materiály, 

zvýrazňovače, pastelky   

ponechat pracovní sešity 

 

Neradilová -  

544 1x, 644 1x (ideálně 

pokračovat v obou sešitech 

z minulého šk. roku), 

eurofolie na kopírované 

materiály, zvýrazňovače, 

barevné tužky, PS 2.díl 

 

Slezáčková-  

 2x 544, eurofolie na 

kopírované materiály, 

zvýrazňovače, pastelky   

ponechat pracovní 

sešity 

 

Neradilová -  

544 1x, 644 1x (ideálně 

pokračovat v obou 

sešitech z minulého šk. 

roku), eurofolie na 

kopírované materiály, 

zvýrazňovače, barevné 

tužky, PS 2.díl 

   

DĚJEPIS 
  444 1x    444 1x - lze pokračovat z 

minulého roku 

  444 1x  

MATEMATIKA 

2x sešit 440 (obalený), kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou, úhloměr, kalkulačka, sešit 

na testy (bude upřesněno v září jednotlivými vyučujícími), nůžky, lepidlo, pracovní 

sešit dle skupiny 

CHEMIE   440 1x  444 1x  440 1x  

INFORMATIKA 544 1x 544 1x 544 1x 

VÝCHOVA 

K OBČANSTVÍ 

+ 

VÝCHOVA KE 

ZDRAVÍ 

Vo (p.uč.Sochorová) 9.A/B/C - 464 1x + obal 

 

Vkz (Petrová) 9. A,B,C - 544 nebo 564 1x 

FYZIKA 

1x malý nelinkovaný sešit 540 -pokračuje se v sešitech z minulého školního roku - 

pokud vypadají slušně :)!!! pomůcky: psací a rýsovací pomůcky (pravítko, tužka, 

barevné tužky, kružítko, úhloměr, zvýrazňovače), kalkulačka, nůžky a lepidlo - 

budeme stříhat a nalepovat zadání příkladů 

Žáci budou mít nově PRACOVNÍ SEŠIT!!! Počítat s částkou cca 70-80 Kč k 

zaplacení 



PŘÍRODOPIS 

440 1x (lze pokračovat z 

loňského roku)  

440 1x (lze 

pokračovat z 

loňského roku) 

440 1x (lze 

pokračovat z 

loňského roku) 

ZEMĚPIS 

pracovní sešit předán na 

konci šk. r. 2019/2020 

460 1x obalený 

Lze pokračovat v sešitě z 

loňska. 

440 1x 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

linkovaný sešit s pevnou 

vazbou (deník) 

linkovaný sešit s pevnou 

vazbou (deník) 

linkovaný sešit s pevnou 

vazbou (deník) 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA  

 

pomůcky budou zakoupeny hromadně 

VOLBA 

POVOLÁNÍ 

524 1x – pokračuje se v sešitech z minulého šk. roku 

 

TĚLESNÁ 

VÝCHOVA 

cvičební úbor, sportovní obuv vhodná do tělocvičny – bez černé podrážky (v případě 

vhodného počasí i obuv na ven) 

 

VISACÍ ZÁMEK NA ŠATNÍ SKŘÍŇKU + klíček (i náhradní podepsaný, který zůstane u třídního učitele) - 

stačí 1x do dvojice 

Cvičení z ČJ (příprava na přijímací zkoušky) - p.uč. Sochorová + p.uč.Zabloudilová  - 1 podepsaná 

eurofolie 

Cvičení z M (příprava na přijímací zkoušky) - ŠEB - 2 x 420 +  eurofolie vč. podepsané slohy na vkládání 

Kroužek CvzM (příprava na přijímací zkoušky) - HOL - placený kroužek 

-  ideální libovolný sešit A4, do kterého lze psát i nalepovat zadání příkladů, eurofolie na kopírované 

materiály 

 


