Sešity a pomůcky pro školní rok 2021/2022
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1. A
VYBAVENÝ PENÁL - náhradní tužky (č. 1 a 3) později pero, ořezávátko, guma
dále: přezůvky, zámeček na šatní skříňku (1 klíč si může dítě uložit u učitelky)
Český Jazyk
Angličtina

plastová zapínací obálka na dokumenty A4

Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova

kufřík (popř. pevnou krabici od bot), zástěra nebo staré tričko, plochý štětec,
ubrus na lavici, velký kelímek na vodu (např. od velkého jogurtu), malý
hadřík, zapínací psaníčko A4 (2x)

Tělesná výchova

plátěný sáček – (bude v šatní skříňce), tričko, tepláky, cvičky do tělocvičny a
obuv na hřiště – vše podepsané

Pracovní činnosti

2. A
PENÁL: 2 pera, tužky 2, pastelky, fixy, guma, ořezávátko, pravítko - trojúhelník, dlouhé pravítko
Český Jazyk
Angličtina
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova

do kufříku: vodovky, malý a velký štětec, zákl. barvy temper, voskovky,
lepidlo, hadřík, tričko (zástěra), modelínu

Tělesná výchova

boty na ven,i do tělocvičny tričko,tepláky

Pracovní činnosti

2. B
PENÁL: 2 pera, tužky 2, pastelky, fixy, guma, ořezávátko, pravítko - trojúhelník, dlouhé pravítko
Český Jazyk
Angličtina
Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova

do kufříku: vodovky, malý a velký štětec, zákl. barvy temper, voskovky,
lepidlo, hadřík, tričko (zástěra), modelínu

Tělesná výchova

boty na ven,i do tělocvičny tričko,tepláky

Pracovní činnosti

3. A
Penál: 2x pero, 2x tužka (č. 1 a 3), guma, ořezávátko, kružítko, pastelky, fixy, pravítko 30 cm a
trojúhelník
Přezůvky, zámek a klíčky na šatní skříňku
Český Jazyk
Angličtina

sešit 524

Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova

kufřík, zástěra (staré tričko), igelit. ubrus na lavici, vodovky, tempery, štětce
ploché i kulaté, kelímek na vodu, hadřík, lepidlo, nůžky, voskovky, tuš,
modelína

Tělesná výchova

do sáčku: boty do tělocvičny a boty na ven, tepláky, tričko, mikina

Pracovní činnosti

jako na Výtvarnou výchovu

3. B
Penál: 2x pero, 2x tužka (č. 1 a 3), guma, ořezávátko, kružítko, pastelky, fixy, pravítko 30 cm a
trojúhelník
Přezůvky, zámek a klíčky na šatní skříňku
Český Jazyk
Angličtina

sešit 524

Matematika
Prvouka
Hudební výchova
Výtvarná výchova

kufřík, zástěra (staré tričko), igelit. ubrus na lavici, vodovky, tempery, štětce
ploché i kulaté, kelímek na vodu, hadřík, lepidlo, nůžky, voskovky, tuš,
modelína

Tělesná výchova

do sáčku: boty do tělocvičny a boty na ven, tepláky, tričko, mikina

Pracovní činnosti

jako na Výtvarnou výchovu

4. A
Malý deníček (úkolníček)
Český Jazyk

4x sešit 523

Angličtina

sešit 544, sešit 644

Matematika

2x sešit 544

Informatika

sešit 525

Přírodověda

sešit 524

Vlastivěda

sešit 524

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

4. B
Sešity a PS zajistí třídní učitelka.
Pomůcky: 8x obal A5, 2x obal A6 na notýsek na Vv a Pč = vodovky, tempery, 3x štětec různé
tloušťky (kulatý), kelímek, hadřík, olejové křídy, tuž, modelína, lepidlo, nůžky, špejle.
VŠE PODEPSANÉ
Český Jazyk
Angličtina

sešit 544, sešit 644

Matematika
Informatika
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

sešit 525

5. A
Český Jazyk

sešit 444 (případně 464), sešit 424, 2x sešit 524

Angličtina

sešit 544, sešit 644

Matematika

sešit 564, sešit 460, podložka do sešitu A4, pravítko, trojúhelník, kružítko s
náhradními tuhami, obyčejná tužka č. 2

Informatika

sešit 525

Přírodověda

sešit 544

Vlastivěda

sešit 440, podložka s řádky

Hudební výchova

sešit 524

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla ( tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední),
tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), kelímek, hadr, pastelky (ideálně
širší umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), měkké
tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska (žlutá), igelit
na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra, sada barevných papírů, papíry A315 kusů, A2- 10 kusů
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Pracovní činnosti

5. B
Penál: pero, tužky č.2, pastelky, guma, ořezávátko.
Pravítko, trojúhelník, kružítko.
Český Jazyk

2x sešit 544, 1x sešit 524

Angličtina

sešit 544, sešit 644

Matematika

sešit 564, sešit 460, podložka do sešitu A4, pravítko, trojúhelník, kružítko s
náhradními tuhami, obyčejná tužka č. 2

Informatika

sešit 525

Přírodověda

sešit 544

Vlastivěda

sešit 440, podložka s řádky

Hudební výchova

sešit 524

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla (tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední),
tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), kelímek, hadr, pastelky (ideálně
širší umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), měkké
tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska (žlutá), igelit
na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra, sada barevných papírů, papíry A315 kusů, A2- 10 kusů
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova

Sportovní oblečení na TV venku a v tělocvičně.

Pracovní činnosti
V 1.polovině září bude vybírána částka na úhradu pracovních sešitů a VV, její výše bude stanovena
později.

6. A
Český Jazyk

sešit 464, sešit 424, sešit 523

Angličtina

sešit 544, sešit 644

Matematika

sešit 564, sešit 460, podložka do sešitu A4, pravítko, trojúhelník, kružítko s
náhradními tuhami, obyčejná tužka č. 2

Informatika

sešit 525

Dějepis

linkovaný sešit formát A4

Občanská výchova sešit 444
Přírodopis

sešit 440, sešit 420

Fyzika

sešit 445

Zeměpis

sešit 444, vzhledem k nemožnosti zapůjčování školních atlasů domů je
doporučeno zakoupit Školní atlas světa (nakl. Kartografie Praha, nejnovější
vydání)

Hudební výchova

sešit 424

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla ( tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední),
tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), kelímek, hadr, pastelky (ideálně
širší umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), měkké
tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska (žlutá), igelit
na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra, sada barevných papírů, papíry A315 kusů, A2- 10 kusů
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví sešit 524
Pracovní činnosti

sešit 524, sešit 424

6. B
Český Jazyk

sešit 464, sešit 424, sešit 523

Angličtina

sešit 544, sešit 644

Matematika

sešit 564, sešit 460, podložka do sešitu A4, pravítko, trojúhelník, kružítko s
náhradními tuhami, obyčejná tužka č. 2

Informatika

sešit 525

Dějepis

linkovaný sešit formát A4

Občanská výchova sešit 444
Přírodopis

sešit 444

Fyzika

sešit 445

Zeměpis

sešit 444, vzhledem k nemožnosti zapůjčování školních atlasů domů je
doporučeno zakoupit Školní atlas světa (nakl. Kartografie Praha, nejnovější
vydání)

Hudební výchova
Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla (tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední), kulaté
štětce (různé velikosti), tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), vodové
nebo anilinové barvy, kelímek, hadr, houbička, pastelky (ideálně širší
umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), umělecké prašné
křídy, umělecké olejové pastely (kdo má), tuš černá (+perka a násádku pokud
máte), měkké tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska
(žlutá), igelit na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra, sada barevných
papírů, papíryA4- 20ks, A3- 10ks
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví sešit 524
Pracovní činnosti

sešit 524, sešit 424

7. A
Český Jazyk

sešit 464, sešit 424, sešit 523

Angličtina

sešit 544, sešit 644

Matematika

sešit 460, sešit 560, 2 pravítka (z nich alespoň 1 trojúhelník s ryskou),
kružítko, ořezaná tužka, úhloměr, kalkulačka

Informatika

sešit 525

Dějepis

2x linkovaný sešit formát A4

Občanská výchova sešit 444
Přírodopis

sešit 444

Fyzika

sešit 445

Zeměpis

linkovaný sešit formát A4

Hudební výchova

notový sešit (možno pokračovat v loňském)

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla ( tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední),
tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), kelímek, hadr, pastelky (ideálně
širší umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), měkké
tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska (žlutá), igelit
na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra, sada barevných papírů, papíry A315 kusů, A2- 10 kusů
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví sešit 524
Pracovní činnosti

sešit 524, sešit 424

Seminář Čj
Mediální výchova
Konverzace AJ
Seminář M
Praktikum Př
Pěstitelské
praktikum
Seminář Z
Seminář INF

sešit 424

7. B
Český Jazyk

sešit 464, sešit 424

Angličtina

sešit 544, sešit 644

Matematika

sešit 460, sešit 560, 2 pravítka (z nich alespoň 1 trojúhelník s ryskou),
kružítko, ořezaná tužka, úhloměr, kalkulačka

Informatika

sešit 525

Dějepis

sešit 464

Občanská výchova sešit 444
Přírodopis

sešit 444

Fyzika

sešit 445

Zeměpis

linkovaný sešit formát A4

Hudební výchova

sešit 524

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla ( tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední),
tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), kelímek, hadr, pastelky (ideálně
širší umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), měkké
tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska (žlutá), igelit
na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra, sada barevných papírů, papíry A315 kusů, A2- 10 kusů
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Výchova ke zdraví sešit 524
Pracovní činnosti

sešit 524, sešit 424

Seminář Čj
Mediální výchova
Konverzace AJ
Seminář M
Praktikum Př
Pěstitelské
praktikum
Seminář Z
Seminář INF

sešit 424

8. A
Český Jazyk

sešit 444 (případně 464), sešit 424

Angličtina

sešit 444, sešit 644

Němčina

sešit 544

Španělština
Matematika

sešit 460, sešit 560, 2 pravítka (z nich alespoň 1 trojúhelník s ryskou),
kružítko, ořezaná tužka, úhloměr, kalkulačka

Informatika

sešit 525

Dějepis

2x linkovaný sešit formát A4

Občanská výchova sešit 444 – možnost pokračovat z loňska
Přírodopis

sešit 464

Fyzika

sešit 445

Chemie

sešit 464

Zeměpis

linkovaný sešit formát A4

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla (tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední), kulaté
štětce (různé velikosti), tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), vodové
nebo anilinové barvy, kelímek, hadr, houbička, pastelky (ideálně širší
umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), umělecké prašné
křídy, umělecké olejové pastely (kdo má), tuš černá (+perka a násádku pokud
máte), měkké tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska
(žlutá), igelit na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Pracovní činnosti

sešit 425

Seminář Čj
Mediální výchova
Konverzace AJ
Seminář M
Praktikum Př
Pěstitelské
praktikum
Seminář Z
Seminář INF

sešit 424

8. B
Český Jazyk

sešit 464, sešit 424

Angličtina

sešit 444, sešit 644

Němčina

sešit 544

Španělština
Matematika

sešit 464, sešit 460, rýsovací potřeby

Informatika

sešit 525

Dějepis

2x linkovaný sešit formát A4

Občanská výchova sešit 444 – možnost pokračovat z loňska
Přírodopis

sešit 464

Fyzika

sešit 445

Chemie

sešit 464

Zeměpis

linkovaný sešit formát A4

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla (tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední), kulaté
štětce (různé velikosti), tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), vodové
nebo anilinové barvy, kelímek, hadr, houbička, pastelky (ideálně širší
umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), umělecké prašné
křídy, umělecké olejové pastely (kdo má), tuš černá (+perka a násádku pokud
máte), měkké tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska
(žlutá), igelit na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Pracovní činnosti

sešit 425

Seminář Čj
Mediální výchova

sešit 424

Konverzace AJ
Seminář M
Praktikum Př

sešit 420

Pěstitelské
praktikum

sešit 520

Seminář Z
Seminář INF

8. C
Český Jazyk

sešit 464, sešit 424

Angličtina

sešit 544, sešit 644

Němčina

sešit 544

Španělština
Matematika

sešit 445

Informatika

sešit 525

Dějepis

2x linkovaný sešit formát A4

Občanská výchova sešit 444 – možnost pokračovat z loňska
Přírodopis

sešit 464

Fyzika

sešit 445

Chemie

sešit 464

Zeměpis

sešit 444, vzhledem k nemožnosti zapůjčování školních atlasů domů je
doporučeno zakoupit Školní atlas světa (nakl. Kartografie Praha, nejnovější
vydání)

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla (tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední), kulaté
štětce (různé velikosti), tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), vodové
nebo anilinové barvy, kelímek, hadr, houbička, pastelky (ideálně širší
umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), umělecké prašné
křídy, umělecké olejové pastely (kdo má), tuš černá (+perka a násádku pokud
máte), měkké tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska
(žlutá), igelit na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Pracovní činnosti

sešit 425

Seminář Čj
Mediální výchova
Konverzace AJ
Seminář M
Praktikum Př

sešit 524

Pěstitelské
praktikum

sešit 520

Seminář Z

sešit 424

Seminář INF

9. A
Český Jazyk

sešit 464, sešit 444, sešit 544

Angličtina

sešit 444, sešit 644

Němčina
Španělština

Ponechat vše z loňska

Matematika

sešit 460, sešit 560, 2 pravítka (z nich alespoň 1 trojúhelník s ryskou),
kružítko, ořezaná tužka, úhloměr, kalkulačka

Informatika
Dějepis

2x linkovaný sešit formát A4

Občanská výchova sešit 444 – možnost pokračovat z loňska
Přírodopis

sešit 440

Fyzika

sešit 445

Chemie

sešit 464

Zeměpis

sešit 444, vzhledem k nemožnosti zapůjčování školních atlasů domů je
doporučeno zakoupit Školní atlas světa (nakl. Kartografie Praha, nejnovější
vydání)

Hudební výchova

sešit 424

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla ( tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední),
tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), kelímek, hadr, pastelky (ideálně
širší umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), měkké
tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska (žlutá), igelit
na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra, sada barevných papírů, papíry A210 kusů
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Pracovní činnosti

sešit 424

Seminář Čj

sešit 444

Mediální výchova
Konverzace AJ
Seminář M
Praktikum Př
Pěstitelské
praktikum
Seminář Z
Seminář INF

sešit 460, sešit 560, 2 pravítka (z nich alespoň 1 trojúhelník s ryskou),
kružítko, ořezaná tužka, úhloměr, kalkulačka

9. B
Český Jazyk

sešit 444 (případně 464), sešit 424

Angličtina

sešit 444, sešit 644

Němčina

Ponechat vše z loňska

Španělština
Matematika

sešit 460, sešit 560, 2 pravítka (z nich alespoň 1 trojúhelník s ryskou),
kružítko, ořezaná tužka, úhloměr, kalkulačka

Informatika
Dějepis

2x linkovaný sešit formát A4

Občanská výchova sešit 444 – možnost pokračovat z loňska
Přírodopis

sešit 440

Fyzika

sešit 445

Chemie

sešit 464

Zeměpis

sešit 444, vzhledem k nemožnosti zapůjčování školních atlasů domů je
doporučeno zakoupit Školní atlas světa (nakl. Kartografie Praha, nejnovější
vydání)

Hudební výchova

sešit 424

Výtvarná výchova

Do kufříku nebo pevné krabice:
nůžky, lepidla ( tyčinkové a Herkules), ploché štětce (velké a střední),
tempery (větší balení, ideálně Koh-i-noor), kelímek, hadr, pastelky (ideálně
širší umělecké), ořezávátko, fixy (větší paleta barev Koh-i-noor), měkké
tužky (č.1 nebo 4B-6B), širší papírová maskovací lepicí páska (žlutá), igelit
na zakrytí lavice, staré tričko nebo zástěra, sada barevných papírů, papíry A210 kusů
Na začátku roku budeme vybírat peníze na hromadný nákup papírů větších
formátů a ostatních pomůcek. Více informací dostanete na 1.hodině.

Tělesná výchova
Pracovní činnosti

sešit 424

Seminář Čj

sešit 444

Mediální výchova
Konverzace AJ
Seminář M
Praktikum Př
Pěstitelské
praktikum
Seminář Z
Seminář INF

sešit 460, sešit 560, 2 pravítka (z nich alespoň 1 trojúhelník s ryskou),
kružítko, ořezaná tužka, úhloměr, kalkulačka

