
Sešity a pomůcky pro 3.A a B 

- malé a velké desky na sešity (A5, A4) 

- trojúhelníkové pravítko 

- penál: - pero + 1 náhradní  

               - 2 x tužka č. 2 (trojhranná) 

 - malé pravítko, pastelky 

 - ořezávátko, guma 

 - nůžky s kulatým hrotem 

                - malé rtěnkové lepidlo 

- kufřík na Vv, Pva: - igelitový ubrus 60 x 50 cm 

                           - vodové a temperové barvy  

 - kelímek s víčkem, paleta 

                                       - černá tuš, redispero 

                                       - rtěnkové lepidlo 

                                       - fixy, voskové pastely 

 - barevné papíry, modelovací hmota, špejle 

 - štětce (2xkulatý č. 6, 8/ 1xplochý č. 10) 

 - zástěra nebo velké tričko (přes oblečení), hadřík 

 - čtvrtky A4 (20 ks), A3 (10ks) 

- textilní sáček na Tv: - tričko 

 - kraťasy, popř. tepláky (legíny) 

 - obuv do tělocvičny se světlou podrážkou 

- přezůvky se světlou podrážkou do školy 

- přezůvky se světlou podrážkou do školní družiny 

- textilní ubrousek nebo prostírání (na svačinu) 

- hyg. potřeby (papírové kapesníky v krabičce, tekuté mýdlo, papírové utěrky) 

Sešity: 

ČJ/Š                 č. 523   Celkem:      523……4x 

ČJ/D                        č. 513                               513……4x 

ČJ/Diktáty                č. 513                                              520……1x 

ČJ/Čtení + sloh         č. 513                                           

M/Š                           č. 523 

M/D                          č. 513 

M/G                          č. 520 

Anglický jazyk         č. 523 

Prvouka                   č. 523 

Hudební výchova     notový sešit 

Notýsek 

Všechny sešity nadepište: název předmětu + jméno žáka! 

- nezapomeňte přikoupit obaly na všechny sešity, notýsek + žákovskou knížku (A5) 

 



Sešity a pomůcky pro 4.A a 4.B  
 

Desky na sešity 

- Penál – pero, 2 tužky č. 2, 12 pastelek, kružítko, ořezávátko, guma, nůžky, lepidlo, 
kružítko 

- Trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm 

- Tělesná výchova: textilní sáček – triko, trenky, tepláky, bunda, obuv do tělocvičny s bílou 
podrážkou 

- Výtvarná a pracovní výchova: kufřík – vodové barvy, temperové barvy, paleta nebo 
kalíšky na míchání barev, kelímek na vodu, hadřík, 2 ploché štětce, 2 kulaté štětce, černá 
tuš, fixy, voskové pastely, zástěra nebo staré triko, tužkové lepidlo 

- Barevné papíry 

- Desky na výtvarnou výchovu 

- Přezuvky ( 2x pokud chodí do ŠD) 

- Papírové kapesníky 
 

Poznámka:  

- Desky na VV si děti přinesou stejné, které měly ve 3. třídě. 

 

Sešity a pomůcky pro 5.A  

Aj sešit 544, notýsek na slovíčka (slovníček) 

Vl sešit 444 

Ma sešit 420, sešit 524, sešit 544 

Čj sešit 544, sešit 524 

Př sešit 444 

Hv  notový sešit 

Pv nůžky, lepidlo, univerzální disperzní lepidlo (Herkules), barevné papíry, modelína, 

pastelky, fixy, voskovky, tenký černý fix (popisovač), podložka na práci, hadřík 

Vv     kufřík, vodové barvy, temperové barvy, paleta nebo kalíšky na míchání barev, 

kelímek na vodu, hadřík, dva   ploché štětce, dva kulaté štětce, černá tuš, fixy, 

voskové pastelky, zástěra nebo staré tričko, tužkové lepidlo, barevné papíry. Desky 

na Vv si děti přinesou, které měly ve 4. třídě. 

 

Sešity a pomůcky pro 5.B 

Aj  2x sešit 544 

Vl  1x sešit 444 + folie na opětovné psaní 

Ma  1x sešit 420 (nemusíte kupovat, zbylo z minulého roku) 

  2x sešit 524 

  1x sešit 544       

Pravítko s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko, ořezávátko, tužka č.3,  

podložka s řádky velká do sešitu geometrie (lenoch) 



Čj  2x sešit 544 
3x sešit 524 

Př  1x sešit 444 
Hv  notový sešit 
Pv  nůžky, fixy, tužkové lepidlo, univerzální disperzní lepidlo (Herkules), barevné 

papíry, modelína, pastelky, voskovky, tenký černý fix (popisovač), podložka na 
práci, hadřík, tužka č. 1 (HB) 

Vv kufřík, vodové barvy, temperové barvy, paleta nebo kalíšky na míchání barev, 
kelímek na vodu, hadřík, dva ploché štětce, dva kulaté štětce, černá tuš, 
voskové pastely, zástěra nebo staré triko, 30 čtvrtek A4, 10 čtvrtek A3.  
Desky na Vv si děti přinesou, které měly ve 4. třídě. 

 

 

Sešity a pomůcky pro 6.A 

Čj  sešit 424 (3 ks) 

Ma  sešit 460, 444  

D  sešit 464 

VoZ  sešit 524 

Z  sešit 464, pravítka 

Hv  notový sešit 

Vv  200 Kč na pomůcky 

Přír.  praktika sešit 460 

 

 

Sešity a pomůcky pro 6.B 

Př  sešit č. 440 – velký nelinkovaný  

VOZ  sešit č. 544 – malý linkovaný 

Aj  1x 544, slovníček (libovolná velikost, linkovaný) 

Čj   3x sešity č. 424  

D   sešit č. 464 – červený velký 

M   sešity č. 464, č. 460, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, tvrdá a 

měkká tužka nebo mikrotužka, ořezávátko, guma 

Z  sešit č. 464, pravítka 

Hv   notový sešit A5 

F   bude upřesněno později 

Vv   200 Kč na pomůcky 

PPR     sešit č. 460 

ZPP   bude upřesněno později 

 

 



Sešity a pomůcky pro 6.C  

Čj    3 sešity 424 

Aj   sešit 544 + slovníček (linkovaný sešit) 

Env. vých.  sešit 524 

M sešit 460 + linkovaná podložka, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, 

úhloměr, tvrdá a měkká tužka nebo mikrotužka, guma 

D   sešit 464 

VoZ   sešit 524 

F   sešit 544 

Z   sešit 560 nebo 564 

Základy práce s počítačem:   sešit 524 

Př   sešit 444 

Hv  notový sešit 

Vv na začátku roku se bude vybírat 200 Kč na pomůcky (není potřeba cokoliv 

kupovat) 

Př. praktika:  sešit 460  

 

Sešity a pomůcky pro 6.D  

M  Sešity 464, 460, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, tvrdá a měkká tužka 

nebo mikrotužka, ořezávátko, guma. 

F  Sešit 540 (malý nelinkovaný) 

PPR Sešit 460 

Z  Sešit 544 (malý linkovaný)  

Hv  Notový sešit A5  

Čj 3 sešity (1x 444, 2x 424), lepidlo + nůžky 

Vv 200 Kč na pomůcky  

Aj Sešit 544  

VoZ Sešit 544 

D  Sešit 464  

Sešity a pomůcky pro 7.A 

Čj  1x 444, 2x 424, lepidlo, nůžky 

Aj  1x 544, slovníček (libovolná velikost, linkovaný) 

M  sešity 464, 460, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, tvrdá a měkká tužka 

nebo mikrotužka, ořezávátko, guma 

F  sešit 560 

D  1x 444, lepidlo, nůžky 

Z  sešit A5 se 40 listy (544 nebo 540) 

Př  pokračují v sešitě z tohoto roku, případně koupí nový 460 

VoZ  sešit 524 (pokračují v sešitě z 6. třídy) 



Vv  200 Kč – centrální nákup pomůcek 

Hv  klasický notový sešit 

Nj  sešit 544, sešit 524 jako slovníček 
 

Sešity a pomůcky pro 7.B 

Čj 1x 444, 2x 424, lepidlo, nůžky 

Aj 1x č. 544 nebo 564 (A5 – linkovaný) 

M  sešity 464, 460, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, tvrdá a měkká tužka 

nebo mikrotužka, ořezávátko, guma (pokud mají dostatek místa v sešitech z 6. třídy, 

mohou v nich pokračovat) 

F  sešit 440 (pokud mají dostatek místa v sešitech z 6. třídy, mohou v nich pokračovat) 

D  1x 444, lepidlo, nůžky,  

Př  pokračují v sešitě z tohoto roku, případně koupí nový 460 

VoZ 1x 424, lepidlo, nůžky 

Vv 200 Kč – centrální nákup pomůcek 

Hv klasický notový sešit 

Nj sešit 544, libovolný sešit jako slovníček 

Případné další požadavky sdělí vyučující při první vyučovací hodině. 

Sešity a pomůcky pro 7.C  

Čj 1x 444, 2x 424, lepidlo, nůžky 

Aj 1x č. 544 nebo 564 (A5 – linkovaný)  

M sešity 464, 460, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, tvrdá a měkká tužka 

nebo mikrotužka, ořezávátko, guma (pokud mají dostatek místa v sešitech z 6. třídy, 

můžou pokračovat) 

F  sešit 440 (pokud mají dostatek místa v sešitech z 6. třídy, můžou pokračovat) 

D  1x 444, lepidlo, nůžky 

Z sešit  464 

Př pokračují v sešitě z tohoto roku, případně koupí nový 460 

VoZ sešit 524 (pokračují v sešitě z 6. třídy) 

Vv  200 Kč – centrální nákup pomůcek 

Hv  klasický notový sešit 

EMV  pokračují v sešitě z 6. třídy 

Nj sešit 544, sešit 524 jako slovníček 

 

Sešity a pomůcky pro 7.D  

Aj  1x č. 544 nebo 564 (A5 – linkovaný)  

Nj   1 x č. 544, 1x 524 (A5 – linkovaný) 

Čj  1x č. 444 (A4 – linkovaný), 2x č. 424 (A4 – linkovaný), nůžky, lepidlo  



M  1x č. 460 (A4 – čistý), 1x č. 444 (A4 – linkovaný) 

Geometrie:  pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, mikrotužka/tužka, guma 

Př  1x č. 440 (A4 – čistý) + podložka  

PPR  1 x 520 (A5 – čistý) 

EMV  pokračovat z loňska nebo 1 x 524 (A5 – linkovaný)  

F  1x č. 540 (A5 - čistý) + podložka do sešitu 

VOZ  1x č. 444 (A4 – linkovaný) 

D  č. 464 nebo 444 (A4 – linkovaný) 

Z 1x č. 464 (A4 – linkovaný)  

Hv  notový sešit (16 listů)  

Vv  200,- Kč donést v září do školy  

Případné další požadavky sdělí vyučující při první vyučovací hodině.   

 

Sešity a pomůcky pro 8.A  
 

Ma   sešity 464 a 460 
kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, tvrdá a měkká tužka nebo 
mikrotužka, ořezávátko, guma 

Čj  3x sešit A4 linkované 444 
Nj  sešit 544 na poznámky 
                          sešit 524 jako slovníček 
                          pracovní sešit a učebnice z minulého školního roku 
Př  žáci pokračují v sešitě z minulého školního roku, případně nový 460 
Př. prak. sešit 460 
Che  sešit 460 + periodická soustava prvků 
Che prak. sešit 425 
Ze  sešit A5 (40 listů) linkovaný nebo čtverečkovaný 
Dě  sešit A4 linkovaný 444 
Hv  notový sešit klasického obdélníkového formátu 

 

Sešity a pomůcky pro 8.B  

Čj 3x A4 linkovaný - 444 

Aj A5 40 listů. Je jedno, zda bude linkovaný nebo čtverečkovaný. 

Nj 544 - malý linkovaný sešit 

M  1x460, 1x464 

Z  A5 40 listů. Je jedno, zda bude linkovaný nebo čtverečkovaný. 

Př  pokračují v sešitě z tohoto roku, případně koupí nový 460 

 

 



Sešity a pomůcky pro 8.C 

ČJ 3x444, lepidlo, nůžky 

AJ Hermanová – 544+linkovaný na slovíčka 

 Hrabalová – 544 + na slovíčka linkovaný 

NJ Záznamová kniha A5 – 100 listů – z minulého školního roku  + 544 

AJk Notýsek na slovíčka 

M 460, 464, rýsovací pomůcky, nůžky, lepidlo 

D 464 (může být i z minulého školního roku) 

Fy Zůstává starý sešit ze školního roku 2020/21 nebo  445 

Z 445 

Př Sešit z loňského školního roku nebo 460 

Hv Notový sešit 

Ch 460, periodická soustava prvků 

ChP 425 

Sešity a pomůcky pro 9.A  

ČJ  3x sešit 444 

M  1x460, 1x464 

Fy   1x445 

Praktika  1 x 420 

VOZ   544 

D, Nj   pokračovat v sešitě, který byl tento šk. rok nebo koupit 464 

Che    460, periodická soustava prvků 

Chemická praktika  425 

Nj   544 na poznámky, sešit 524 jako slovníček 

Aj   544 

Př   pokračovat v sešitě z osmé třídy, příp. pořídit nový 420 

Z   požadavek nedodán 

 

 

Sešity a pomůcky pro 9.B   

Ma  sešit č. 444, 440, 420 

Nj  sešit č. 464 

D  sešit č. 464 

Che  sešit č. 460, 425 

Fy  sešit č. 445, 420 

Čj  sešit 3x 424 

Ze  sešit č. 646 + pravítko (30 cm) 

Pva  sešit č. 464 

Př  bude upřesněno později 



Aj  bude upřesněno později 

Hv  notový sešit 

 

Sešity a pomůcky pro 9.C  

Čj   3x 444 

M  Aritmetika - 444- linkovaný 

Geometrie - 440 - nelinkovaný 

+ jeden sešit navíc- na písemné práce- stačí 420 - nelinkovaný 

Jinak si mohou ponechat sešity z minulého roku. 

Hv   notový sešit 

Aj   1x 544 slovníček (libovolná velikost, linkovaný) 

Nj  464  

  544 na poznámky, sešit 524 jako slovníček 

Fy  545 (malý čtverečkovaný)  

Př  440 velký nelinkovaný  

VoZ  544 

Pva  544 

Ch  460, periodická soustava prvků 

D  1x 444, lepidlo, nůžky 

Z  A5 40 listů, je jedno, zda bude linkovaný, nebo čtverečkovaný 

 

 

 

 

 

 

 


