Seznam pomůcek za II. stupeň
pro školní rok 2018/2019
6. A
Předmět
Český jazyk a literatura

Sešity
3x sešit 544 nebo 564
(mluvnice, literatura a
diktáty)
1x libovolný sešit na sloh
+ dobrovolně 1x
sešit na lepení
pomocných
materiálů (544,
vystačí až do 9.
ročníku)

Anglický jazyk

Matematika

Jiné pomůcky
kulturní (čtenářský) deník
(libovolný typ sešitu, doporučuji s
pevnými deskami). Možnost
pokračovat do sešitu z minulých
let.
1x plastová folie pro “psaní” do
učebnice - gumovatelná
pracovní sešit - objedná škola

Pracovní sešit bude
zakoupen hromadně přes
školu!, 1x sešit A4
linkovaný,1x plastové
složky v nich 15
euroobalů (na kopie)

1x plastová folie pro “psaní” do
učebnice - gumovatelná

sešit A4 nelinkovaný
(440)

rýsovací potřeby:
2
pravítka - trojúhelník
s ryskou
+ 1 libovolné, tužky č.3 a 2 nebo
pentelky, kružítko, úhloměr,

sešit A5 nelinkovaný
(520) - domácí úkoly
sešit A5 nelinkovaný
(520) - prověrky

kalkulačka (ne mobil),

podložky na psaní
(lenochy) do všech sešitů

tyčinkové lepidlo

zelená pastelka nebo propiska

pracovní sešit Hravá matematika 6
(objednáno ve škole)

Informatika

Dějepis
Fyzika

524 (1krát)

sešit A4 linkovaný
sešit A5 (nelinkovaný nebo
čtverečkovaný 40 listů),

Přírodopis

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Zeměpis

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Hudební výchova

sešit 524 linkovaný

kalkulačka (ne mobil)
pracovní sešit Hravá fyzika 6
(objednáno ve škole)

notový sešit (velikost
A5)
Výtvarná výchova

nelinkovaný trhací blok
nebo nelinkovaný sešit

měkké tužky A1, nůžky, dlouhé
pravítko, kružítko, lepidlo
Herkules + kancelářské lepidlo,
vodové barvy (KOH-I-NOOR),
větší plastový kelímek,
šroubovací kelímky na míchání
barev, paletu nebo plastovou
podložku, igelitový ubrus na
lavici, kvalitní štětce kulaté,
ploché - silný a tenký, bavlněný
hadr, tempery -12 barev
(KOH-I-NOOR), černou tuš,
pero na kresbu (násadka + špička
bez kuličky), černý fix,
voskovky, suchý pastel, dlouhé

pravítko, pastelky, plastelínu,
barevné papíry, dřevěné špejle,
výkresy A4 30 ks, A3 20 ks,
zástěru nebo staré tričko/košile,
další materiály budou zakoupeny
hromadně na základě vybrané
částky 50,- na pololetí
Výchova ke zdraví

sešit A4 čtverečkovaný
445 (1krát)

Etická výchova

sešit A4 čtverečkovaný
445 (1krát)

Tělesná výchova

Základy umění
Florbal

vhodný sportovní oděv a obuv
(se světlou podrážkou) do
tělocvičny a vhodnou sportovní
obuv a oděv na ven
1x sešit A4
vhodný sportovní oděv a obuv
(se světlou podrážkou) do
tělocvičny, popř. florbalku

6. B
Předmět
Český jazyk a literatura

Sešity
3x sešit 544 nebo 564
(mluvnice, literatura a
diktáty)
1x libovolný sešit na sloh

Jiné pomůcky
složku na okopírované
materiály, popř. sešit
kulturní (čtenářský) deník
(libovolný typ sešitu,
doporučuji s pevnými
deskami). Možnost
pokračovat do sešitu z
minulých let.
1x plastová folie pro
“psaní” do učebnice gumovatelná
pracovní sešit Fraus, ČJ
pro 6.r. ZŠ a VG, nová
generace - objednán
žákům, kteří platili, ostatní
si musí koupit sami

Anglický jazyk

Matematika

Pracovní sešit bude
zakoupen hromadně přes
školu!, 1x sešit A4
linkovaný,1x plastové
složky v nich 15
euroobalů (na kopie)

1x plastová folie pro
“psaní” do učebnice gumovatelná

sešit A4 nelinkovaný
(440),

rýsovací potřeby:
2 pravítka - trojúhelník
s ryskou + 1 libovolné,
tužky, kružítko, úhloměr,
kalkulačka
(ne
mobil),

sešit A5 nelinkovaný
(520) - prověrky
podložky na psaní
(lenochy) do všech sešitů
složka na vkládání euro
obalů

barevné propisky nebo
gelové tužky

euroobaly cca 15

Informatika

Dějepis
Fyzika

tyčinkové lepidlo

524 (1krát)

sešit A4 linkovaný
sešit A4 (čtverečkovaný
40 listů),

Přírodopis

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Zeměpis

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Hudební výchova

sešit 524 linkovaný

kalkulačka (ne mobil)
pracovní sešit Hravá fyzika
6 (možno objednat ve škole)

notový sešit (velikost
A5)
Výtvarná výchova

nelinkovaný trhací blok
nebo nelinkovaný sešit

měkké tužky A1, nůžky,
dlouhé pravítko, kružítko,
lepidlo Herkules +
kancelářské lepidlo,
vodové barvy
(KOH-I-NOOR), větší
plastový kelímek,
šroubovací kelímky na
míchání barev, paletu
nebo plastovou podložku,
igelitový ubrus na lavici,
kvalitní štětce kulaté,
ploché - silný a tenký,
bavlněný hadr, tempery
-12 barev

(KOH-I-NOOR), černou
tuš, pero na kresbu
(násadka + špička bez
kuličky), černý fix,
voskovky, suchý pastel,
dlouhé pravítko, pastelky,
plastelínu, barevné papíry,
dřevěné špejle,
výkresy a další materiály
budou zakoupeny
hromadně na základě
vybrané částky 50,- na
pololetí
Výchova ke zdraví

sešit A4 čtverečkovaný
445 (1krát), stejný jako do
etické výchovy

Etická výchova

sešit A4 čtverečkovaný
445 (1krát), stejný jako do
výchovy ke zdraví

Tělesná výchova

Základy umění
Florbal

vhodný sportovní oděv a
obuv (se světlou
podrážkou) do tělocvičny
a vhodnou sportovní obuv
a oděv na ven
1x sešit A4
vhodný sportovní oděv a
obuv (se světlou
podrážkou) do tělocvičny,
popř. florbalku

7. A
Předmět
Český jazyk a literatura

Sešity
3x sešit 544 nebo 564
(mluvnice, literatura a
diktáty; žáci mohou
pokračovat v práci do
sešitů z loňského roku)
1x libovolný sešit na sloh
(také možno pokračovat
sešitě z 6. ročníku)

Anglický jazyk

Pracovní sešit bude koupen
hromadně přes školu!,1x
sešit A4 linkovaný, 1x
plastové složky v nich
15euroobalů (na kopie)

Německý jazyk

sešit A4 444 linkovaný,

Jiné pomůcky
kulturní (čtenářský) deník
(libovolný typ sešitu,
doporučuji s pevnými
deskami)
1x plastová folie pro
“psaní” do učebnice gumovatelná
Pracovní sešit - objedná
škola
1x plastová folie pro
“psaní” do učebnice gumovatelná

Pracovní sešit Planet 1,
sešit A5 linkovaný tenký na možno zakoupit individuálně
nebo objednat přes školu
testy
(informace o ceně v září)
lepidlo

Španělský jazyk

A5 linkovaný tlustý sešit

1x plastová folie pro psaní
A5 linkovaný tenký sešit na do učebnice - gumovatelná
testy

Matematika

sešit A4 nelinkovaný
(440) - školní sešit
sešit A5 nelinkovaný
(520) - domácí úkoly
sešit A5 nelinkovaný
(520) - prověrky
podložky na psaní
(lenochy) do všech sešitů
obaly na školní a domácí
sešit

rýsovací potřeby:
2 pravítka (1 trojúhelník
s ryskou + 1 libovolné),
tužky č.3 a 2 nebo
pentelka (tuha HB),
kružítko (s ostrou tuhou +
kousek jemného
šmirglpapíru), úhloměr
měkká guma
zelená propiska
tyčinkové lepidlo
sada pastelek (alespoň 6
barev)
pracovní sešit Hravá
matematika 7 (objednáno ve
škole)

Informatika

Dějepis

Občanská výchova

Fyzika

524 (1krát)

sešit A4 linkovaný

524 (1krát)

sešit A4 (čtverečkovaný 40
listů),

Přírodopis

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Zeměpis

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Hudební výchova

sešit 524 linkovaný

kalkulačka (ne mobil)

notový sešit (velikost
A5)

Výtvarná výchova

nelinkovaný trhací blok
nebo nelinkovaný sešit

měkké tužky A1, nůžky,
dlouhé pravítko, kružítko,
lepidlo Herkules +
kancelářské lepidlo, vodové
barvy (KOH-I-NOOR), větší
plastový kelímek,
šroubovací kelímky na
míchání barev, paletu nebo
plastovou podložku,
igelitový ubrus na lavici,
kvalitní štětce kulaté, ploché
- silný a tenký, bavlněný
hadr, tempery -12 barev
(KOH-I-NOOR), černou tuš,
pero na kresbu (násadka +
špička bez kuličky), černý
fix, voskovky, pastelky,
plastelínu, suchý pastel,
dlouhé pravítko, barevné
papíry, dřevěné špejle,
výkresy a další materiály
budou zakoupeny
hromadně na základě
vybrané částky 50,- na
pololetí

Tělesná výchova

vhodný sportovní oděv
(tričko, kraťasy nebo
legíny) a obuv do
tělocvičny - se světlou
podrážkou,
vhodný sportovní oděv na
ven (tepláková souprava,
vhodná obuv) - v tašce,
označit jmenovkou

Praktické činnosti

Florbal

Sešit A5 linkovaný

Pracovní oděv, nůžky,
lepící pásku, psací
potřeby, pryž, lepidlo aj.
Sportovní oblečení a
sportovní obuv do
tělocvičny (né černá
podrážka).

8. A
Předmět
Český jazyk a literatura

Sešity
3x sešit 544 nebo 564
(mluvnice, literatura a
diktáty; žáci mohou
pokračovat v práci do
sešitů z loňského roku)
1x libovolný sešit na sloh
(možno i trhací blok)

Jiné pomůcky
složku na okopírované
materiály
kulturní (čtenářský) deník
(libovolný typ sešitu,
doporučuji s pevnými
deskami)
Pracovní sešit - objednán
pro zájemce, přinést 79,Kč
Může být i 1x plastová
folie pro “psaní” do
učebnice - gumovatelná

Anglický jazyk

Pracovní sešit bude
zakoupen hromadně přes
školu!, 1x sešit A4
linkovaný, 1x plastové
složky v nich 20 euroobalů
(na kopie)

1x plastová folie pro
“psaní” do učebnice gumovatelná

Německý jazyk

sešit A4 444 linkovaný
možné pokračovat v sešitě
ze 7. třídy

Pracovní sešit Planet 1, ten
stejný jako vloni

sešit A5 linkovaný tenký
(na testy)
Španělský jazyk

sešit A4 444 linkovaný
sešit A5 linkovaný (na
testy) - možno pokračovat v
sešitě ze 7. ročníku

lepidlo

Matematika

sešit A4 nelinkovaný
(440),
sešit A5 nelinkovaný
(520) - domácí úkoly
sešit A5 nelinkovaný
(520) - prověrky (možno
použít loňský)
podložky na psaní
(lenochy) do všech sešitů

rýsovací potřeby:
2 pravítka - trojúhelník
s ryskou + 1 libovolné,
tužky č.3 a 2 nebo
pentelky, kružítko,
úhloměr,
kalkulačka (ne mobil),
zelená pastelka nebo
propiska
tyčinkové lepidlo
pracovní sešit Hravá
matematika 8 (objednáno ve
škole)

Informatika

Dějepis

Občanská výchova

Fyzika

524 (1 krát)

1 plastová složka a do ní 20
euroobalů (možno
pokračovat z loňska)
sešit A4 linkovaný tenký

sešit A5 (nelinkovaný nebo
čtverečkovaný 40 listů)

kalkulačka (ne mobil)
pracovní sešity:
Hravá fyzika 7 (z loňska)
Hravá fyzika 8 (objednáno
ve škole)

Chemie

Přírodopis

Sešit A4 čtverečkovaný

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Periodickou tabulku prvků,
psací potřeby

Zeměpis

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Chalupa, P.; Hübelová, D.:
pracovní sešit Zeměpis 8 - 1.
díl: Evropa, Nová škola; 40,Hübelová, D.: pracovní sešit
Zeměpis 8 - 2. díl: Česká
republika, Nová škola; 40,-

hromadně objednáno ve
škole
Hudební výchova

sešit 524 linkovaný
notový sešit (velikost A5)

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

nelinkovaný trhací blok
nebo nelinkovaný sešit

měkké tužky A1, nůžky,
dlouhé pravítko, kružítko,
lepidlo Herkules +
kancelářské lepidlo, vodové
barvy (KOH-I-NOOR), větší
plastový kelímek,
šroubovací kelímky na
míchání barev, paletu nebo
plastovou podložku,
pracovní oblečení (např.
zástěra, staré tričko, košile,
…), igelitový ubrus na
lavici, kvalitní štětce kulaté,
ploché - silný a tenký,
bavlněný hadr, tempery -12
barev (KOH-I-NOOR),
černou tuš, pero na kresbu
(násadka + špička bez
kuličky), černý fix,
voskovky, pastelky,
plastelínu, suchý pastel,
dlouhé pravítko, barevné
papíry, dřevěné špejle
vhodný sportovní oděv
(tričko, kraťasy nebo
legíny) a obuv do

tělocvičny - se světlou
podrážkou,
vhodný sportovní oděv na
ven (tepláková souprava,
vhodná obuv) - v tašce,
označit jmenovkou

Pracovní činnosti

sešit 524 - linkovaný

pracovní oděv, nůžky, lepící
pásku aj.
bude upřesněno v rámci
jednotlivých hodin

Aplikovaná informatika
Konverzace v AJ

Pokročilý florbal I

524 (1 krát)
sešit A4 nelinkovaný +
lenoch

složka na euroobaly + 20
euroobalů
vhodný sportovní oděv
(tričko, kraťasy nebo
legíny) a obuv do
tělocvičny - se světlou
podrážkou

9. A
Předmět
Český jazyk a literatura

Sešity
3x sešit 544 nebo 564
(mluvnice, literatura a
diktáty; žáci mohou
pokračovat v práci do
sešitů z loňského roku)
1x libovolný sešit na sloh
(možno i trhací blok)

Jiné pomůcky
složku na okopírované
materiály
kulturní (čtenářský) deník
(libovolný typ sešitu,
doporučuji s pevnými
deskami)
pracovní sešit - objednán pro
zájemce - 16 žáků
Může být i 1x plastová folie
pro “psaní” do učebnice gumovatelná

Anglický jazyk

Pracovní sešit do Aj (z
8.ročníku, už ho máte!), 1x
sešit A4 linkovaný, 1x
plastové složky v nich 20
euroobalů (na kopie)

Německý jazyk

sešit A4 444 linkovaný,
Pracovní sešit Planet 1, ten
možné pokračovat v sešitě z stejný jako vloni
8. třídy
lepidlo
sešit A5 linkovaný tenký
(na testy)

Španělský jazyk

sešit A4 444 linkovaný
sešit A4 linkovaný, sešit A5
linkovaný (na testy) možno pokračovat v sešitě
z 8. ročníku

1x plastová folie pro “psaní”
do učebnice - gumovatelná

Matematika

sešit A4 nelinkovaný
(440),
sešit A5 nelinkovaný
(520) - domácí úkoly
sešit A5 nelinkovaný
(520) - prověrky (možno
použít loňský)
podložky na psaní
(lenochy) do všech sešitů

Dějepis

Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Přírodopis

rýsovací potřeby: 2 pravítka
- trojúhelník s ryskou + 1
libovolné, tužky č.3 a 2
nebo pentelky, kružítko,
úhloměr,
kalkulačka (ne mobil),
zelená pastelka nebo
propiska
tyčinkové lepidlo

1 plastová složka a do ní
20 euroobalů, možnost
pokračovat z loňského roku
jedna plastová sloha s
euroobaly - 20 ks
sešit A5 (nelinkovaný nebo
čtverečkovaný, 40 listů)

Sešit A4 čtverečkovaný
445

kalkulačka (ne mobil)
pracovní sešit Hravá fyzika 9
(objednáno ve škole)

Periodická tabulka prvků,
psací potřeby, barevné tužky
či propisky

sešit 440 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný
sešit bude společný s
Přírodovědným seminářem

Zeměpis

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Chalupa, P.; Hübelová, D.:
pracovní sešit Zeměpis 9: Lidé
a hospodářství, Nová škola
hromadně objednáno ve škole

Hudební výchova

sešit 524 linkovaný
notový sešit (velikost A5)

Výtvarná výchova

nelinkovaný trhací blok
nebo nelinkovaný sešit

měkké tužky A1, nůžky,
dlouhé pravítko, kružítko,
lepidlo Herkules + kancelářské
lepidlo, vodové barvy
(KOH-I-NOOR), větší
plastový kelímek, šroubovací
kelímky na míchání barev,
paletu nebo plastovou
podložku, igelitový ubrus na
lavici, kvalitní štětce kulaté,
ploché - silný a tenký,
bavlněný hadr, tempery -12
barev (KOH-I-NOOR), černou
tuš, pero na kresbu (násadka +
špička bez kuličky), černý fix,
voskovky, pastelky, suchý
pastel, plastelínu, barevné
papíry, dlouhé pravítko,
dřevěné špejle,
výkresy a další materiály
budou zakoupeny hromadně
na základě vybrané částky
50,- na pololetí

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Ekologický seminář

vhodný sportovní oděv a
obuv (se světlou podrážkou)
do tělocvičny a vhodnou
sportovní obuv a oděv na
ven
jedna plastová sloha s
euroobaly

sešit 424 (A4 tenký
linkovaný, popř. mohou

psací potřeby, barevné tužky
či propisky

psací potřeby, lepidlo,
nůžky, pastelky

pokračovat v sešitě z
8.roč.)
Chemická praktika

Přírodovědný seminář

sešit A4 čtverečkovaný 445

viz. Přírodopis

Psací potřeby, nůžky, lepidlo.
Vhodný bezpečnostní oděv
(např. košile s dlouhým
rukávem či plášť), uzavřenou
obuv.

9. B
Předmět
Český jazyk a literatura

Sešity
3x sešit 544 nebo 564
(mluvnice, literatura a
diktáty; žáci mohou
pokračovat v práci do
sešitů z loňského roku)
1x libovolný sešit na sloh
(možno i trhací blok)

Jiné pomůcky
složku na okopírované
materiály
kulturní (čtenářský) deník
(libovolný typ sešitu,
doporučuji s pevnými
deskami)
pracovní sešit - objednán pro
zájemce-16 žáků
Může být i 1x plastová folie
pro “psaní” do učebnice gumovatelná

Anglický jazyk

Pracovní sešit do Aj (z
8.ročníku, už ho máte!), 1x
sešit A4 linkovaný, 1x
plastové složky v nich 20
euroobalů (na kopie)

Německý jazyk

sešit A4 444 linkovaný,
Pracovní sešit Planet 1, ten
možné pokračovat v sešitě z stejný jako vloni
8. třídy
lepidlo
sešit A5 linkovaný tenký
(na testy)

Španělský jazyk

sešit A4 444 linkovaný
sešit A4 linkovaný, sešit A5
linkovaný (na testy) možno pokračovat v sešitě
z 8. ročníku

1x plastová folie pro “psaní”
do učebnice - gumovatelná

Matematika

sešit A4 nelinkovaný
(440),
sešit A5 nelinkovaný
(520) - prověrky
podložky na psaní
(lenochy) do všech sešitů
složka na vkládání euro
obalů

rýsovací potřeby:
2
pravítka - trojúhelník s
ryskou + 1 libovolné, tužky,
kružítko, úhloměr,
kalkulačka
(ne mobil),
barevné propisky nebo
gelové tužky
tyčinkové lepidlo

euroobaly cca 15

Dějepis

Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Přírodopis

1 plastová složka a do ní
20 euroobalů, možnost
pokračovat z loňského roku

v

1 plastová složka a do ní
20 euroobalů
sešit A5 (nelinkovaný nebo
čtverečkovaný, 40 listů)

Sešit A4 čtverečkovaný
445

kalkulačka (ne mobil)
pracovní sešit Hravá fyzika 9
(objednáno ve škole)
Periodická tabulka prvků,
psací potřeby, barevné tužky
či propisky

sešit 440 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný
sešit bude společný s
Přírodovědným seminářem

Zeměpis

sešit 460 nelinkovaný,
lenoch plast linkovaný

Chalupa, P.; Hübelová, D.:
pracovní sešit Zeměpis 9: Lidé
a hospodářství, Nová škola
hromadně objednáno ve škole

Hudební výchova

sešit 524 linkovaný
notový sešit (velikost A5)

Výtvarná výchova

nelinkovaný trhací blok
nebo nelinkovaný sešit

měkké tužky A1, nůžky,
dlouhé pravítko, kružítko,
lepidlo Herkules + kancelářské
lepidlo, vodové barvy
(KOH-I-NOOR), větší
plastový kelímek, šroubovací
kelímky na míchání barev,
paletu nebo plastovou
podložku, igelitový ubrus na
lavici, kvalitní štětce kulaté,
ploché - silný a tenký,
bavlněný hadr, tempery -12
barev (KOH-I-NOOR), černou
tuš, pero na kresbu (násadka +
špička bez kuličky), černý fix,
voskovky, pastelky, suchý
pastel, plastelínu, barevné
papíry, dlouhé pravítko,
dřevěné špejle,
výkresy a další materiály
budou zakoupeny hromadně
na základě vybrané částky
50,- na pololetí

Tělesná výchova

vhodný sportovní oděv a
obuv do tělocvičny (světlá
podrážka) i na ven

Pracovní činnosti

plastová sloha s euroobaly
- 20 ks

Ekologický seminář

sešit 424 (A4 tenký
linkovaný, popř. mohou
pokračovat v sešitě z
8.roč.)

psací potřeby, barevné tužky
či propisky

psací potřeby, lepidlo,
nůžky, pastelky

Chemická praktika

Přírodovědný seminář

sešit A4 čtverečkovaný 445

viz. Přírodopis

Psací potřeby, nůžky, lepidlo.
Vhodný bezpečnostní oděv
(např. košile s dlouhým
rukávem či plášť), uzavřenou
obuv.

