
Pomůcky pro školní rok 2017/2018 

 

Pomůcky na matematiku (rýsovací): mikrotužka, troj.s ryskou, pravítko, úhloměr, kružítko. 

Pomůcky na výtvarnou výchovu: temperové barvy 10ks, vodové barvy, sada barevných 

papírů, ploché a kulaté štětce, lepidlo Herkules, tuhé lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, 

igelit/noviny na lavici, mističky/paleta, houbička, hadřík + pomůcky z minulých let – 

voskovky, tuš, pastely apod. Na pomůcky si opatřete kufírek nebo krabici od bot! Na sebe 

staré triko nebo zástěru, při VV může dojít k zašpinění oděvu od barev, tuše – nelze vyprat! 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

český jazyk sešit č. 564 

sešit č. 524 (2x) 

6.C+1x520 

tuhé lepidlo 

nůžky 

sešit č. 564 

sešit č. 524 (2x) 

tuhé lepidlo 

nůžky 

sešit č. 564 

sešit č. 524 (2x) 

8.A 

v seš.pokračuje 

tuhé lepidlo 

nůžky 

sešit č. 564 

sešit č. 524 (2x) 

9.B v seš.pokr. 

9.C + 1x520 

tuhé lepidlo 

nůžky 

anglický jazyk sešit č. 444 

folie A4 

sešit č. 444 

folie A4 

sešit č. 444 

folie A4 

sešit č. 444 

folie A4 

matematika 

 

(p. uč. Kvášovský) 

sešit č. 440 

sešit č. 540 

( a sešit č. 444)  

sešit č. 440 

sešit č. 540 

(sešit č. 444) 

sešit č. 440 

sešit č. 540 

(sešit č. 444) 

sešit č. 440 

sešit č. 540 

(sešit č. 444) 

Fyzika sešit č. 540 (2x) sešit č. 540 (2x) sešit č. 540 (2x) sešit č. 540 (2x) 

přírodopis 

 

 

 

 

sešit č. 560  

+ podložka A5 

nebo  

 

sešit č. 560  

+ podložka A5 

nebo  

 

sešit č. 560  

+ podložka A5 

nebo  

 

sešit č. 560  

+ podložka A5 

nebo  

 

zeměpis sešit č. 444 sešit č. 444 sešit č. 444 sešit č. 444 

chemie - - sešit č. 445 sešit č. 445 

dějepis sešit č. 544 sešit č. 544 sešit č. 544 sešit č. 544 

občanská vých. sešit č. 524 sešit č. 524 sešit č. 524 sešit č. 524 

pracovní čin. sešit č. 520 

+ podložka A5 

sešit č. 520 

+ podložka A5 

 

- 

 

- 

německý jazyk 

+francouzský 

 sešit č. 444 

folie A4 

sešit č. 444  

folie A4 

sešit č. 444  

folie A4 


