
POMŮCKY PRO 6. r. NA ŠK. ROK 2016/2017 
 

 

Předmět Pomůcky 
TV Vhodný cvičební úbor, cvičební obuv se světlou podrážkou do 

tělocvičny a botasková obuv na hřiště 

ČJ obaly na učebnice a sešity 
 Sešity: 

 3x 524 

 2x 544  
 1 desky na vkládání euroobalů, 20 ks euroobalů 

AJ 2x 544 (obaly) 

 1 desky na vkládání euroobalů, 30 ks euroobalů 

EPř 1x 444, 564, folie pro psaní tužkou A4 

Z 1x 440 
1 x Školní atlas světa, Kartografie, 2014 

D 1x 440 

M Sešit 440 (nelinkovaný, formát A4) 
Pracovní sešit (109 Kč, bude vybíráno v září) 
Obaly na učebnice a sešity 

 Vybavení krabice na matematiku: trojúhelník s ryskou, pravítko 
(nebo 2 trojúhelníky), tužky č. 2 (na vytahování), č. 3 (na 
rýsování), kružítko, úhloměr, nůžky, lepidlo, trhačka 

VO 1 desky na vkládání euroobalů + 10 ks euroobalů 

Fy 1x 540 

HV 1x 524 

VZ 1 desky na vkládání euroobalů + 10 euroobalů.  

RB 1 x desky na vkládání euroobalů (nejlépe A5) + euroobaly 

ICT 1 x sešit 524 

VV Vybavení krabice na výtvarnou výchovu: 

 temperová sada (10 barev) + 2 běloby (nebo 1 větší) 

 1 štětec kulatý  

 3 štětce ploché štětinové – tenký, střední, tlustý 

 černá tuš, pero s násadkou nebo špejle 

 větší nádoba na vodu, hadr, paleta, nůžky, lepidlo 

 podložka na stůl - igelit  

 fixy, pastely prašné nebo olejové, vodové barvy 

 tužka č. 1 

 



POMŮCKY PRO 7. r. NA ŠK. ROK 2016/2017 
 

 

Předmět Pomůcky 
TV Vhodný cvičební úbor, cvičební obuv se světlou podrážkou do 

tělocvičny a botasková obuv na hřiště 

ČJ obaly na učebnice a sešity 
 Sešity: 

 3x 524 

 1x 544  
 1 desky na vkládání euroobalů, 20 ks euroobalů (třída 7. B) 

AJ 2x 544 (obaly) 

NJ 2 x sešit linkovaný 524, 1 x 544, PS Macht mit! 1, naklad. Polyglot, 
internet. Cena 143,- K4 (http://www.polyglot.cz/nakladatelstvi/11-
katalog-a-cenk/) 

EPř 1x 444, 564, folie pro psaní tužkou A4 

Z 1x 540 

D 1x 544 

M Sešit 440 (nelinkovaný, formát A4) 
Pracovní sešit (109 Kč, bude vybíráno v září) 
Obaly na učebnice a sešity 

 Vybavení krabice na matematiku: trojúhelník s ryskou, pravítko 
(nebo 2 trojúhelníky), tužky č. 2 (na vytahování), č. 3 (na 
rýsování), kružítko, úhloměr, nůžky, lepidlo, trhačka 

VO 1 desky na vkládání euroobalů + 10 ks euroobalů 

Fy 1x 540 

HV 1x 524 

VZ 1 desky na vkládání euroobalů + 10 euroobalů 

PČ 1x 520 

ICT 1 x sešit 524 

VV Vybavení krabice na výtvarnou výchovu: 

 temperová sada (10 barev) + 2 běloby (nebo 1 větší) 

 1 štětec kulatý  

 3 štětce ploché štětinové – tenký, střední, tlustý 

 černá tuš, pero s násadkou nebo špejle 

 větší nádoba na vodu, hadr, paleta, nůžky, lepidlo 

 podložka na stůl - igelit  

 fixy, pastely prašné nebo olejové, vodové barvy 

 tužka č. 1 

 



POMŮCKY PRO 8. r. NA ŠK. ROK 2016/2017 
 

 

Předmět Pomůcky 
TV Vhodný cvičební úbor, cvičební obuv se světlou podrážkou do 

tělocvičny a botasková obuv na hřiště 

ČJ obaly na učebnice a sešity 
 Sešity: 

 3x 524 

 1x 544  
 1 desky na vkládání euroobalů, 20 ks euroobalů (třída 8.B) 

AJ 2x 544 (obaly) 

NJ 3x sešit linkovaný 524 nebo 544 (možná i kombinace), PS Macht 
mit! 2, naklad. Polyglot, internet. Cena 143,- K4 
(http://www.polyglot.cz/nakladatelstvi/11-katalog-a-cenk/) 

EPř 1x 444, 564, folie pro psaní tužkou A4 

Ch 1 x 544, Periodická tabulka prvků 

Z 1x 540 

D 1x 544 

M Sešit 440 (nelinkovaný, formát A4) 
Pracovní sešit (109 Kč, bude vybíráno v září) 
Obaly na učebnice a sešity 

 Vybavení krabice na matematiku: trojúhelník s ryskou, pravítko 
(nebo 2 trojúhelníky), tužky č. 2 (na vytahování), č. 3 (na 
rýsování), kružítko, úhloměr, nůžky, lepidlo, trhačka 

VO 1 desky na vkládání euroobalů + 15 ks euroobalů 

Fy 1x 540 

KV 1 x 524 

VZ 1 desky na vkládání euroobalů + 10 euroobalů  

PČ 1 x 520 

VV Vybavení krabice na výtvarnou výchovu: 

 temperová sada (10 barev) + 2 běloby (nebo 1 větší) 

 1 štětec kulatý  

 3 štětce ploché štětinové – tenký, střední, tlustý 

 černá tuš, pero s násadkou nebo špejle 

 větší nádoba na vodu, hadr, paleta, nůžky, lepidlo 

 podložka na stůl - igelit  

 fixy, pastely prašné nebo olejové, vodové barvy 

 tužka č. 1 

PG 1 desky na vkládání euroobalů, 30 ks euroobalů 

 



POMŮCKY PRO 9. r. NA ŠK. ROK 2016/2017 
 

Předmět Pomůcky 
TV Vhodný cvičební úbor, cvičební obuv se světlou podrážkou do 

tělocvičny a botasková obuv na hřiště 

ČJ obaly na učebnice a sešity 
 Sešity: 

 3x 524 
 1x 544  
 1 desky na vkládání euroobalů, 30 ks euroobalů 

ČJ 
seminář 

Učebnice Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ - Český jazyk  
(K. Foltin, nakl. Rubico, cena 129,- Kč) 

AJ 2x 544 (obaly) 

NJ 3x sešit linkovaný 524 nebo 544 (možná i kombinace), PS Macht 
mit! 3, naklad. Polyglot, internet. cena 143,- Kč 
(http://www.polyglot.cz/nakladatelstvi/11-katalog-a-cenk/) 

EPř 1x 444, 564, folie pro psaní tužkou A4 

Ch 1 x 544, Periodická tabulka prvků 

Z 1x 540 

D 1x 544 

M Sešit 440 (nelinkovaný, formát A4) 
Pracovní sešit (109 Kč, bude vybíráno v září) 
Obaly na učebnice a sešity 

 Vybavení krabice na matematiku: trojúhelník s ryskou, pravítko 
(nebo 2 trojúhelníky), tužky č. 2 (na vytahování), č. 3 (na 
rýsování), kružítko, úhloměr, nůžky, lepidlo, trhačka 

VO 1 desky na vkládání euroobalů + 10 ks euroobalů 

Fy 1x 540 

HV 1x 524 

VZ 1 desky na vkládání euroobalů + 10 euroobalů.  

PČ 1 x 520 

ICT 1 x sešit 524 

VV Vybavení krabice na výtvarnou výchovu: 

 temperová sada (10 barev) + 2 běloby (nebo 1 větší) 

 1 štětec kulatý  

 3 štětce ploché štětinové – tenký, střední, tlustý 

 černá tuš, pero s násadkou nebo špejle 

 větší nádoba na vodu, hadr, paleta, nůžky, lepidlo 

 podložka na stůl - igelit  

 fixy, pastely prašné nebo olejové, vodové barvy 

 tužka č. 1 



 


