Školní potřeby pro 2. stupeň
předmět

6. A, 6. B

7. A, 7. B

ČJ

2x rychlovazač, volné listy do
rychlovazače (linkované +
nelinkované), 5 listů barevných
papírů, 3 eurosložky, 1x 524
(písemkový), 1x 544 (literární pojmy)
Pozn: oba sešity zůstávají až do 9. r.

AJ
RJ

1x sešit 544 (školní), 1x 524 (testový) 1x sešit 544 (školní)
1x 524

NJ
M

F

1 x 440 (školní), 1 x 560 (teorie), 1 x
540 (domácí), v sešitech lenoch A4,
lenoch A5, eurosložka, trhací blok,
pravítko s ryskou, přímé pravítko
(nebo trojúhelník), kružítko,
náhradní tuhy do kružítka, úhloměr,
tužka č. 3 (pentelka), č. 2, propisky s
modrou a červenou náplní,
zvýrazňovač, guma, strouhátko
1x 560, lenoch, pastelky, pravítko na
podtrhávání, měkkou tužku

Z
Př

1x 540, lenoch
1x 540

D

1x 544
1x 524 (písemkový s.)

3x 544 (1, 2, literatura)
1x 524 (testy)
Možno pokračovat v sešitech z 6.
ročníku.

1x 464 (60 listů), 1x 644 (deníček)
Lze pokračovat v sešitech z minulého
roku nebo 1x 440 (školní), 1x 560
(teorie), 1x 520 (písemky)
Tužka č.3 (pentelka), č. 2, pravítko s
ryskou, přímé pravítko, úhloměr,
kružítko, náhradní tuhy do kružítka,
guma, lenoch A4

1x 445 (lze pokračovat z minulého
roku)
1x 540, lenoch
7. A - 1x 440 (nebo 460), eurosložka,
trhací blok, pravítko, tužka č. 2,
pastelky, zvýrazňovač, propiska s
modrou a červenou náplní, guma,
strouhátko, lepící tyči
7. B - 1x 540
7. A - 1x 440
7. B - 1x 544 a 1x 524 (písemkový s.)
Papíry A4 (zakoupíme společně za
třídu) žák 5,- Kč

8. A, 8. B

9. A, 9. B

2x rychlovazač (lze pokračovat z
předešlého ročníku), volné listy do
rychlovazače (linkované +
nelinkované), 5 listů barevných
papírů, eurosložky
Pokračují z loňského roku: 1x 544
(literární pojmy), 1x 524 (písemkový)
1x sešit 544 (školní)
1x 524 (lze pokračovat z minulého
ročníku), pokračování v PS “Pojechali
- rychlý strat"
1x 464 (60 listů), 1x 644 (deníček)
1x 440 (školní, lze pokračovat), 1x
560 (teorie-již zavedeno), 1x 540
(domácí, lze pokračovat)
Pravítko s ryskou, kružítko a
náhradní tuhy, úhloměr, tužka č. 3
(pentelka), č.2, guma

2 x rychlovazač (lze pokračovat z
předešlého ročníku), volné listy do
rychlovazače (linkované,
nelinkované), 5 listů barevných
papírů, 3 eurosložky
Pokračují z loňského roku: 1x 544
(literární pojmy), 1x 524 (písemkový)
1x sešit 544 (školní)
1x 524 (lze pokračovat z minulého
ročníku), pokračování v PS “Pojechali
3"
1x 464 (60 listů), 1x 644 (deníček)
1x 440 (školní), 1x 560 (teorie-již
zavedeno), 1x 540 (domácí, lze
pokračovat), eurosložka, trhací blok,
pravítko s ryskou, přímé pravítko
(nebo trojúhelník), kružítko,
náhradní tuhy do kružítka, úhloměr,
tužka č. 3 (pentelka), č. 2, propiska s
červenou náplní, zvýrazňovač, guma,
strouhátko
1x 560 (lze pokračovat z minulého
roku) lenoch, pastelky, pravítko na
podtrhávání, měkkou tužku
1x 540
1x 440
Eurosložka, trhací blok, pravítko,
tužka č. 2, pastelky, zvýrazňovač,
propiska s modrou a červenou
náplní, guma, strouhátko, lepící
tyčinka
9. A - 1x 440, Papíry A4 (zakoupíme
společně za třídu) 5,- Kč/žák
9. B - 1x 544, 1x 524 (lze pokračovat
v sešitech z minulého roku)

1x 560 (lze pokračovat z minulého
roku), lenoch, pastelky, pravítko na
podtrhávání, měkkou tužku
1x 540, 1x rychlovazač, eurosložka
1x 440 (nebo 460)
Eurosložka, trhací blok, pravítko,
tužka č. 2, pastelky, zvýrazňovač,
propiska s modrou a červenou
náplní, guma, strouhátko, lepící
tyčinka
1x 440
Papíry A4 (zakoupíme společně za
třídu) 5,- Kč/žák

Ch
VkO

Libovolný sešit

1x 540, trhací blok, eurosložka,
periodická soustava prvků
Libovolný sešit (je možno
pokračovat v sešitě z loňského roku)
Libovolný sešit (je možno
pokračovat v sešitě z loňského roku)
Rychlovazač (možno pokračovat z
předešlých ročníků), volné listy do
rychlovazače (3 linkované, 3
nelinkované)

1x540, lze pokračovat trhací blok,
periodická soustava prvků
Libovolný sešit (je možno
pokračovat v sešitě z loňského roku)
Libovolný sešit (je možno
pokračovat v sešitě z loňského roku)
Rychlovazač (možno pokračovat z
předešlých ročníků), volné listy do
rychlovazače (3 linkované, 3
nelinkované)

Budou použity pomůcky z minulého
roku
Sportovní obuv se světlou
podrážkou do tělocvičny, cvičební
úbor. V letních měsících cvičební
úbor, obuv na venkovní sportoviště.
(Cvičební úbor a obuv je odlišný od
oblečení, ve kterém chodí žák do
školy).
1x rychlovazač (volné listy do
rychlovazače (linkované +
nelinkované),10 ks eurosložek,
pracovní oděv a obuv

Budou použity pomůcky z minulého
roku
Sportovní obuv se světlou
podrážkou do tělocvičny, cvičební
úbor. V letních měsících cvičební
úbor, obuv na venkovní sportoviště.
(Cvičební úbor a obuv je odlišný od
oblečení, ve kterém chodí žák do
školy).
1x rychlovazač (volné listy do
rychlovazače (linkované +
nelinkované), 10 ks eurosložek,
Papíry A4 (zakoupíme společně za
třídu) 7,- Kč/žák
9. A - cca 195,- Kč
9. B - cca 190,- Kč
AJ - pracovní sešit 180,- Kč
Potřeby PrČ 7,- Kč
9. A - Potřeby dějepis 5,- Kč

HV

Rychlovazač, volné listy do
rychlovazače (3 linkované, 3
nelinkované)

VV

100,- Kč na celý školní rok, pomůcky
zakoupí vyučující
Sportovní obuv se světlou
podrážkou do tělocvičny, cvičební
úbor. V letních měsících cvičební
úbor, obuv na venkovní sportoviště.
(Cvičební úbor a obuv je odlišný od
oblečení, ve kterém chodí žák do
školy).
1x rychlovazač (volné listy do
rychlovazače (linkované +
nelinkované),10 ks eurosložek,
pracovní oděv a obuv

Libovolný sešit (je možno
pokračovat v sešitě z loňského roku)
Libovolný sešit (je možno
pokračovat v sešitě z loňského roku)
7. A - sešit 420, bubínek nebo kyblík
na bubnování
7. B - rychlovazač (možno
pokračovat z loňska), volné listy do
rychlovazače (3 linkované, 3
nelinkované)
Budou použity pomůcky z minulého
roku
Sportovní obuv se světlou
podrážkou do tělocvičny, cvičební
úbor. V letních měsících cvičební
úbor, obuv na venkovní sportoviště.
(Cvičební úbor a obuv je odlišný od
oblečení, ve kterém chodí žák do
školy).
1x rychlovazač (volné listy do
rychlovazače (linkované +
nelinkované),10 ks eurosložek,
pracovní oděv a obuv

6. A, 6. B - cca 370,- Kč
AJ - pracovní sešit 180,- Kč
ČJ - pracovní sešit Hravá čeština
(85,- Kč)
Pomůcky do VV 100,- Kč

7. A - cca 430,- Kč
7. B - cca 435,- Kč
AJ - pracovní sešit 180,- Kč
RJ - pracovní sešit 250,- Kč
7. B - Potřeby dějepis 5,- Kč

8. A, B - cca 185,- Kč
AJ - pracovní sešit 180,- Kč
Potřeby dějepis 5,- Kč

Učebnice musí být obaleny!

Učebnice musí být obaleny!

Učebnice musí být obaleny!

VkZ

TV

PrČ

Škola
zakoupí
jednotně
žákům
pracovní
sešity
(bude se
vybírat v
září):

Učebnice musí být obaleny!

