
6. třída 
Čj  2× 544, 2× 524, 1× 424 nebo 444 

Aj  3× 524 

D   444, 564             

Ov 1× 564   

Z   544             

M   1×544, 2×524, 1×460, 2×pravoúhlý trojúhelník, pravítko 30cm, úhloměr, kružítko, 

     2× pentilka, bílá měkká guma, podložka do sešitu A4 

Př  565 

F   1×545 + 1×524 (silný čtverečkovaný, tenký linkovaný)             

Hv  564             

Čz  544 

Inf lze používat z předchozích let, ale snažíme se přejít jen na elektronické záznamy 

 

Výtvarná výchova (kufřík/pevná krabice) – vodové barvy, tempery (12 barev), suchý pastel = umělecké 

křídy (12 barev), štětce (kulaté i ploché, tenké i široké), tuš, perka a násadka, kelímek na lahvičku s tuší, 

pastelky, fixy, voskovky, měkká tužka (č. 1, B), guma, ořezávátko, lepidlo Herkules, modelína, špejle 

(10 ks), sada barevných papírů, kvalitní nůžky, nádobka na vodu, hadřík, houbička na nádobí, ubrus 

(igelit) na lavici, pracovní oděv 

papíry: čtvrtky 20×A4, 20×A3, náčrtník A4 20 listů, náčrtník A3 10 listů 

 

Prosíme též o 1 balík papírů na kopírování. 

 

 

7. třída 
 

Čj  1× 544, 2×524, nechat sešit Pravidla, Literatura, a Čtenářský deník   

Hv 564 

D 1× 654, 1× 444  

ČZ  564 

Ov  2× 564   

Z    544 (pokračujte ve stáv.) 

Aj   2× 524   

Nj  2× 544 

Inf  sešit není nutný, budeme pořizovat jen elektronické záznamy  

F    545 (nebo pokračujte ve stávajícím) 

M    460, 564 (viz web www.matika.netstranky.cz) 

Př   465 

 

Výtvarná výchova (kufřík/pevná krabice) – vodové barvy, tempery (12 barev), suchý pastel = umělecké 

křídy (12 barev), štětce (kulaté i ploché, tenké i široké), tuš, perka a násadka, kelímek na lahvičku s tuší, 

pastelky, fixy, voskovky, měkká tužka (č. 1, B), guma, ořezávátko, přírodní uhel (na stínovanou kresbu), 

lepidlo Herkules, modelína, špejle (10 ks), sada barevných papírů, kvalitní nůžky, nádobka na vodu, 

hadřík, houbička na nádobí, ubrus (igelit) na lavici, pracovní oděv 

papíry: čtvrtky 20×A4, 10×A3, náčrtník A4 20 listů 

 

Prosíme též o 1 balík papírů na kopírování. 



8. třída 
Ov + Hv + D sešity zůstávají z předchozího roku nebo viz. níže 

Ch  440 nebo 464 (na 2 roky)    

Aj  1× 544 

Inf  sešit není nutný, budeme pořizovat jen elektronické záznamy    

Př   sešit zůstává nebo 465 

Čj   1× 544, 2× 524, 1×424 nebo 444, zůstávají sešity pravidla, čtenářský deník   

Z    544 (pokračujte ve stáv.) 

Hv  564    

Pv  1× 524    

F    545 (nebo pokračujte ve stávajícím) 

D    464, 564    

Př  464 (na 2 roky) 

Nj  1× 440 (na 2 roky), desky A4 – stačí papírové, pevná fólie A4 žlutá (do učebnice) 

M    2× 540 nebo 560, 1× 440 nebo 460 můžete pokračovat v sešitech z minulého roku  

 (viz web www.matika.netstranky.cz) 

 

Výtvarná výchova (kufřík/pevná krabice) – vodové barvy, tempery (12 barev), suchý pastel = umělecké 

křídy (12 barev), štětce (kulaté i ploché, tenké i široké), tuš, perka a násadka, kelímek na lahvičku s tuší, 

pastelky, fixy, voskovky, měkká tužka (č. 1, B), guma, ořezávátko, přírodní uhel (na stínovanou kresbu), 

lepidlo Herkules, modelína, špejle (10 ks), sada barevných papírů, kvalitní nůžky, nádobka na vodu, 

hadřík, houbička na nádobí, ubrus (igelit) na lavici, pracovní oděv 

Papíry – pouze noví žáci: čtvrtky 20×A4, 20×A3, náčrtník A4 20 listů 

 

Prosíme též o 1 balík papírů na kopírování. 

 

 

9. třída 
Čj  1× 544, 1×524, zůstávají sešity: pravidla, literatura, kontrolní práce, čtenářský deník 

Pv  1× 524 

Ch  sešity zůstávají, pokud nejsou popsané + pracovní sešit 

Inf  sešit není nutný, budeme pořizovat jen elektronické záznamy 

Z    544 (pokračujte ve stáv.)          

F    545 (nebo pokračujte ve stávajícím) 

D    1× 444, 1× 564 

Hv  1× 564           

Př   1× 464 (nebo sešit z minulého roku) 

Aj   pokračujeme ve stávajícím z 8. roč. (2× 544) 

Nj   sešity zůstávají z 8. ročníku 

M    2× 560 nebo 540, 1× 460 nebo 440 M  (viz web www.matika.netstranky.cz) 

Tv   sálová obuv (světlá podrážka) 

 

Výtvarná výchova nyní pouze 20× čtvrtka A4 

 

Prosíme též o 1 balík papírů na kopírování. 

 


