
Sešity pro školní rok 2022/2023  

6.A  

Čj  3x 444 (velký sešit linkovaný), lepidlo, nůžky 
Ma 460 - A4 - 60 listů, 464 - A4 - 60 listů, trojúhelník s ryskou, libovolné pravítko, 

úhloměr, kružítko, obyčejné tužky - střední tvrdost HB minimálně 2 
Aj 2x 544 (malý linkovaný sešit), slovníček 
Fy 540 - A5 - 40 listů 
Ze A4 č. 464 silný linkovaný, pravítko 
Dě A4 č. 444 (velký sešit linkovaný) 
Př + PPR 2x A440 (velký nelinkovaný), pravítko, pastelky nebo fixy, lepidlo a obyčejnou 

tužku 
Vv vyučující na začátku roku vybere 200 Kč na pomůcky  
VOZ 544 (malý linkovaný sešit) 
Hv notový sešit 
 
 
6.B  

Čj – 3x A444  
Aj (A2) – 1x A544; 1x slovníček (notýsek) 
Aj (A3) – 2x A444; 1x slovníček (notýsek) 
Ma – 2x A544 
Dě – 1x A444 
VOZ – 1X A524 
Fy – 1x A445 
Ze – 1x A4 64 
Př – 1x A440 
Hv – notový sešit (pokud máte z minulého roku nepopsanou alespoň polovinu stránek, 
můžete použít sešit z loňska) 
Vv – na veškeré pomůcky se bude vybírat částka 200,-Kč 
PPR –1x A440 
+ nůžky, lepidlo, pravítko, pastelky 
 
 
6.C  

Informatika - notýsek (sešit 624) 
Čj - 3 ks 424 
Aj - sešit A544 + sešit slovíčka 
Fy – 540 
Ma - 460 - A4 - 60 listů, 464 - A4 - 60 listů, trojúhelník s ryskou, libovolné pravítko, úhloměr, 
kružítko, obyčejné tužky- střední tvrdost HB minimálně 2 
Ze – 564 (může být i jakýkoliv jiný) 
Př - 564 (může být i jakýkoliv jiný) 
PPR – 460 nebo 464 
Vv – 200Kč (pomůcky zakoupí škola) 
Hv – notový sešit (mohou pokračovat ve starém) 
 
 
 
 
 



7.A  

Čj  3x 424 
VOZ  524 
Vv  200,- 
Př  440 + pastelky/fixy, lepidlo 
Ze  464 + pravítko, fixy 
Ma  460, 444 
Nj  544, 524 
Dě  464 
Aj  2x 424 + malý notýsek (linkovaný) na slovíčka 
Hv  notový sešit 
Fy 
ATE 
PVA 
FYZ 
 
 
8.A  

Čj 1x 444, 2x 424, lepidlo, nůžky 

Aj A5 

NJ 1x 544, 1x 524 

M  1x 464, 1x 460, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, tvrdá a měkká tužka 

nebo mikrotužka, ořezávátko, guma (případně pokračují v sešitech z toho roku) 

D  1x 425, lepidlo, nůžky 

VOZ 2x 424 

Fy  1x 465 

Ch 1x 460, periodická soustava prvků 

CHP  1x 425 

Z  1x 464, pravítko, barevné fixy 

Př  pokračují v sešitě z tohoto roku, případně 1x 420 

Hv klasický notový sešit 

Vv 200 Kč – centrální nákup pomůcek 

ATE pokračují v sešitě z tohoto roku 

Pva pokračují v sešitě z tohoto roku 

Případné další požadavky sdělí vyučující při první vyučovací hodině. 

 

 

8.B  

Čj 1x 444, 2x 424, lepidlo, nůžky, 
Aj A5, 
Nj 1x 544, 1x 524, 
Ma  1x 464, 1x 460, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, tvrdá a měkká tužka 

nebo mikrotužka, ořezávátko, guma (případně pokračují v sešitech z toho roku), 
Dě  1x 425, lepidlo, nůžky,  
VOZ 2x 424, 
Fy  1x 465, 
Ch 1x 460, periodická soustava prvků, 
CHP  1x 425, 
Z  1x 464, pravítko, barevné fixy, 



Př  pokračují v sešitě z tohoto roku, případně 1x 420, 
Hv klasický notový sešit, 
Vv 200 Kč – centrální nákup pomůcek, 
ATE pokračují v sešitě z tohoto roku, 
Pva pokračují v sešitě z tohoto roku. 
Případné další požadavky sdělí vyučující při první vyučovací hodině. 
 
 
8.C  

Čj – sešity 2x 424, 1x 444 
Aj – sešit 544, libovolný linkovaný sešit na slovíčka (nejlépe formát A5) 
Ma – sešity 464, 460, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, úhloměr, tvrdá a měkká tužka 
nebo mikrotužka, ořezávátko, guma 
Fy - sešit 440 
Dě - sešit  444 
Ze - sešit  464 
Př - sešit 440 
VOZ - sešit 524 
Vv - 200 Kč – centrální nákup pomůcek 
Hv – klasický notový sešit 
CH – sešit 440 
Je možnost pokračovat v sešitech ze 7. ročníku. 
8.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  
Ma 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  
Fy  1x č. 540 (A5 - čistý) + podložka do sešitu 
Ch 1x č. 440 (A4 – čistý)  
VOZ  1x č. 444 (A4 – linkovaný) 
Dě  č. 464 nebo 444 (A4 – linkovaný) 
Ze  1x č. 464 (A4 – linkovaný)  
Hv  notový sešit (16 listů)  
Vv  200,- Kč donést v září do školy  

Pozn: čistý = nelinkovaný 
Je možné, pokud je v sešitu dostatek místa, pokračovat v těch ze sedmé třídy (hlavně M, F, 
Ze). Případné další požadavky sdělí vyučující při první vyučovací hodině. 
 
 
9. B  

Čj – A444  (velký linkovaný sešit) – třikrát (zvlášť mluvnice, literatura, sloh), lepidlo, nůžky. 
Aj – A5 40 listů. Je jedno, zda bude linkovaný nebo čtverečkovaný. Pravděpodobně pokračují 
Nj – A544, A524 
Ma – A460, A464 
Fy – A445 
Ch – A4 nelinkovaný sešit minimálně 40 stran + sešit 425 
Ze – A5 40 listů. Je jedno, zda bude linkovaný nebo čtverečkovaný. Pravděpodobně pokračují 
Př – Nechat z letošního roku. Pokud nemají či je popsaný, kupte prosím 420 



VOZ – pokračujeme. A525 nebo A425 
Pva – A5 20 listů. Je jedno, zda bude linkovaný nebo čtverečkovaný 
ATE – Pokračovat. Pokud není, jakýkoliv čtverečkovaný A4 
Hv – 1x notový sešit (16 listů, klasický obdélníkový formát) 
Vv – 200 Kč na celý školní rok 
 
 
 


