Potřebné pomůcky pro školní rok 2021/2022
Třída

Předmět
LOGOPEDIE

1. ročník

Pomůcky
Sešit 440 (velký, 40 listů, nelinkovaný)
Kores (lepidlo velké, tuhé)
papírové kapesníky v krabici

Aktovka
Pouzdro (nerozkládací)
TV - cvičební úbor v pytlíku, tenisky s bílou podrážkou - vše
podepsané
VV - zástěra (staré triko), ubrus, kelímek na vodu
Na ostatní pomůcky a pracovní sešity vybíráme částku 900,- Kč.
1. D navíc 400,- Kč na učebnici angličtiny.

2. ročník

Vybavené pouzdro: měkké pastelky, pero (nejlépe 2x nebo náhradní
náplň), 2x tužka č. 2, guma, strouhátko
Vypraný pytlík na lavici, v něm zástěra, kelímek, ubrus - lze použít
z loňského roku
Cvičební úbor do TV
Třídní fond budeme vybírat 900,-Kč, z toho budou hrazeny pracovní
sešity, sešity a výtvarné potřeby
2. D - bude vybírat 400,-Kč na učebnici AJ

3. ročník

Vodové barvy, kulatý štětec č. 8, plochý štětec č. 10, pastelky,
voskové pastely, pero, dvě tužky č. 2, nůžky, lepidlo, kelímek, ubrus
na lavici, opravit pytlíky a podepsat je, pravítko 20 cm,
trojúhelníkové pravítko s ryskou, gumu, strouhátko, fix za sucha
stíratelný.
Kladka na skříňku v šatnách.
První pololetí budeme plavat, začínáme plavat ve čtvrtek 3. 9. Cena
za dopravu bude cca 1200 Kč, opět se bude platit na účet školy pouze noví žáci. V batůžku ručník, plavky sprchový gel, igelitová
taška.
Do třídního fondu budeme vybírat 700 Kč (3. D 1200,- Kč), z toho
budou hrazeny pracovní sešity, výtvarný materiál. Platbu třídního
fondu budeme vybírat do 4. 9., pracovní sešity jsou již objednané.

4. ročník

Cvičební úbor a sportovní obuv se světlou podrážkou v pytlíku.
Pouzdro vybavené 2 tužkami (č. 2), perem či jiným psacím náčiním
s inkoustovou stopou, gumou, sadou 12-ti pastelek, strouhátkem.
Do geometrie pravítko s ryskou, rovné pravítko, kružítko a tužku č. 3
(nebo mikrotužku).
Do VV a PČ: vodové barvy, temperové barvy, kulatý štětec č. 8,
plochý štětec č. 10, voskové pastely, nůžky, lepidlo, ubrus na lavici.
Pracovní sešity, sešity, výkresy, barevné papíry a další výtvarný
materiál bude zakoupen třídním učitelem (4. A, B, C vybírá částku
800,- Kč, 4. D 1000,-Kč).

5. ročník

Cvičební úbor a sportovní obuv se světlou podrážkou v pytlíku.
Pouzdro vybavené 2 tužkami (č. 1, č. 3), perem či jiným psacím
náčiním s inkoustovou stopou, gumou, sadou pastelek,
zvýrazňovačem, nůžkami, strouhátkem s kontejnerem, kvalitním
kružítkem.
Pracovní sešity, sešity, výkresy, barevné papíry, apod. se nakoupí
hromadně, třídní učitelé budou vybírat částku, která bude upřesněna
na začátku školního roku. Do geometrie pravítka (trojúhelník s
ryskou a dlouhé pravítko 30 cm). Výtvarné potřeby upřesní učitelé
Vv a Pč na začátku školního roku.

6. ročník

2x sešit 544 (A5 - linkovaný)
Project 4th edition workbook s audio CD, level 2 cena závisí na aktuální nabídce knihkupectví v září
(cca 300 Kč), vzhledem k množství podobně
Anglický jazyk
znějících titulů nedoporučujeme kupovat
individuálně (výběr peněz a hromadnou
objednávku zajistí angličtinář na začátku školního
roku)
sešit 544 3x (A5 – malý, linkovaný, 40 listů), cca
80 Kč na pracovní sešit (cena závisí na aktuální
Český jazyk a nabídce knihkupectví v září, vzhledem k množství
literatura
podobně znějících titulů nedoporučujeme kupovat
individuálně, objednávku zajistí češtinář na
začátku školního roku)
sešit č. 464 (velký, linkovaný 60 listů) nůžky,
Dějepis
lepidlo, pravítko, pastelky
Občanská
sešit 544 (linkovaný)
výchova

Zeměpis

Matematika
Přírodopis

Fyzika
Hudební
výchova

Výtvarná
výchova

Tělesná
výchova
ICT

Sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), lenoch,
obal, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky,
pravítko (žáci si zajistí sami)
----------------------------------------------------------Školní atlas světa – Kartografie Praha, 2018 (výběr
peněz a hromadnou objednávku zajistí vyučující
zeměpisu na začátku školního roku)
Sešit 460 (velký, nelinkovaný 60 listů) a 465
(velký, čtverečkovaný 60 listů). Pravítko 2 ks
(jedno s ryskou), kružítko, tužka, úhloměr, lenoch,
lepidlo.
Sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), lenoch,
obal, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky,
pravítko
Sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), lenoch,
psací potřeby (propiska, tužka, pastelky, guma),
kalkulačka, pravítko (nejlépe s ryskou), lepidlo,
čtverečkovaný sešit velikosti A5
Notový sešit + Velký A4 sešit linkovaný (444)
Výkres A4 (10 kusů), výkres A3 (10 kusů),
vodovky, suchý pastel, voskovky, sadu barevných
papírů, pastelky Progresso (12 barev), barevné
fixy, násadka na redispero + hrot na psaní, černá
tuš (20 g), tužka 4B, guma, strouhátko, nůžky,
lepidlo v tyčince, temperové barvy (sada 6 kusů),
kulaté štětce (velikost 2, 4, 6), kelímek na vodu,
sešit č. 420
vhodná obuv do tělocvičny (nezanechávající stopy
na parketách), vhodný tělocvičný úbor
Sešit A5 (linkovaný)

7. ročník

sešit 524, Project 4th edition workbook s audio
CD, level 3 - cena závisí na aktuální nabídce
Anglický jazyk knihkupectví v září, cca 270 Kč, vzhledem k
množství podobně znějících titulů,
nedoporučujeme kupovat individuálně
2x sešit 544 (A5 malý linkovaný 40 listů), na
Ruský jazyk
začátku roku učitel vybere cca 200,- Kč na
pracovní sešit, objednáme v září
2x sešit 544 (A5 malý linkovaný 40 listů), 1x sešit
Španělský j.
523 (A5 malý linkovaný 20 listů)
Český jazyk a
sešit 544 3x (A5 – malý, linkovaný, 40 listů)
literatura
sešit č. 464 (velký, linkovaný 60 listů) nůžky,
Dějepis
lepidlo, pravítko, pastelky
Obč. výchova sešit 544
Výchova ke
sešit 544 (A5malý linkovaný 40 listů)
zdraví
Sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), lenoch,
obal, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky,
Zeměpis
pravítko
Školní atlas světa – Kartografie Praha, 2018
Sešit 460 (velký, nelinkovaný 60 listů) a 465
(velký, čtverečkovaný 60 listů). Pravítko 2 ks
Matematika
(jedno s ryskou), kružítko, tužka, úhloměr, lenoch,
lepidlo.
Sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), lenoch,
Přírodopis
obal, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky,
pravítko
Sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), 545 (malý
A5 čtverečkovaný, 40 listů lenoch, psací potřeby
Fyzika
(propiska, tužka, pastelky, guma), kalkulačka,
pravítko (nejlépe s ryskou), úhloměr, lepidlo
Hudební
Notový sešit + Velký A4 sešit linkovaný (444)
výchova
Výkres A4 (10 kusů), výkres A3 (10 kusů),
vodovky, suchý pastel, voskovky, sadu barevných
papírů, pastelky Progresso (12 barev), barevné
Výtvarná
fixy, násadka na redispero + hrot na psaní, černá
výchova
tuš (20 g), tužka 4B, guma, strouhátko, nůžky,
lepidlo v tyčince, temperové barvy (sada 6 kusů),
kulaté štětce (velikost 2, 4, 6), kelímek na vodu,
sešit č. 460
Tělesná
vhodná obuv do tělocvičny (nezanechávající stopy
výchova
na parketách), vhodný tělocvičný úbor
doporučujeme zakoupení verze ZAV pro
Pek
procvičování doma (nejlépe v září 2021)

8. ročník
Anglický jazyk

Ruský jazyk

8. A, B Project 4th edition workbook s audio CD,
level 4 - cena závisí na aktuální nabídce knihkupectví
v září, cca 270 Kč, vzhledem k množství podobně
znějících titulů, nedoporučujeme kupovat individuálně
VŠICHNI - sešit 524
2x sešit 544 (A5 malý linkovaný 40 listů), na začátku
roku učitel vybere cca 200,- Kč na pracovní sešit,
objednáme v září

Španělský j.

2x sešit 544 (A5 malý linkovaný 40 listů)
1x sešit 644 (A6 malý linkovaný 40 listů)

Český jazyk a
literatura

sešit 544 3x (A5 – malý, linkovaný, 40 listů)

Dějepis

sešit č. 464 (velký, linkovaný 60 listů) nůžky, lepidlo,
pravítko, pastelky

Občanská
výchova
Výchova ke
zdraví

Zeměpis

Matematika

Přírodopis

Fyzika

Chemie

sešit 540
sešit 544 (A5malý linkovaný 40 listů)
8. D sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), lenoch
8. A, B sešit 444 (velký, linkovaný, 40 listů)
VŠICHNI obal, psací potřeby, pastelky, lepidlo,
nůžky, pravítko
Školní atlas světa – Kartografie Praha, 2018
Plastová mapka – obrys ČR
1x 465 ( A4, velký, čtverečkovaný, 60 listů)
1x 460 ( A4, velký, nelinkovaný, 60 listů), lenoch
1x pracovní sešit C (bude objednávat škola), třídní
učitel bude vybírat 90Kč
1x barevně píšící propiska (jiná než modrá stopa)
2x pravítko (jedno s ryskou)
1x kružítko
1x úhloměr (dvě stupnice)
1x tužka č. 3 (rýsování)
Sešit 444 (velký, linkovaný, 40 listů), obal, psací
potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky, pravítko
Sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), lenoch, psací
potřeby (propiska, tužka, pastelky, guma), kalkulačka,
pravítko (nejlépe s ryskou), úhloměr, lepidlo
Sešit 445 (malý čtverečkovaný, 40 listů)
Sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), lenoch, psací
potřeby (propiska, tužka, pastelky, guma), kalkulačka,
pravítko (nejlépe s ryskou), lepidlo
Sešit 445 (malý čtverečkovaný, 40 listů)

Hudební
výchova

Notový sešit + Velký A4 sešit linkovaný (444)

Výtvarná
výchova

Výkres A4 (10 kusů), výkres A3 (10 kusů), vodovky,
suchý pastel, voskovky, sadu barevných papírů,
pastelky Progresso (12 barev), barevné fixy, násadka
na redispero + hrot na psaní, černá tuš (20 g), tužka
4B, guma, strouhátko, nůžky, lepidlo v tyčince,

temperové barvy (sada 6 kusů), kulaté štětce (velikost
2, 4, 6), kelímek na vodu, sešit č. 460 (může být
loňský)
Praktické
činnosti
Tělesná
výchova
Pek

Sešit 524
vhodná obuv do tělocvičny (nezanechávající stopy na
parketách), vhodný tělocvičný úbor
doporučujeme zakoupení verze ZAV pro procvičování
doma (nejlépe v září 2021)

9. ročník

Anglický jazyk

Ruský jazyk

Španělský
jazyk
Český jazyk a
literatura
Dějepis
Občanská
výchova
Zeměpis

Matematika
Přírodopis

Fyzika

Chemie

sešit 524, Project 4th edition workbook s audio CD,
level 5 - cena závisí na aktuální nabídce knihkupectví
v září, cca 270 Kč, vzhledem k množství podobně
znějících titulů, nedoporučujeme kupovat individuálně
2x sešit 544 (A5 malý linkovaný 40 listů), na začátku
roku učitel vybere cca 200,- Kč na pracovní sešit,
objednáme v září

2x sešit 544 (A5 malý linkovaný 40 listů, lze
pokračovat v sešitě z loňského školního roku),
1x sešit 644 (A6 malý linkovaný 40 listů),
bude se vybírat cca 200 Kč na pracovní sešit.
3x sešit 544 (A5 – malý, linkovaný, 40 listů)
Poznámka → pokud někomu více vyhovuje formát A4,
může být formát A4.
sešit č. 464 (velký, linkovaný 60 listů) nůžky, lepidlo,
pravítko, pastelky
sešit 564
sešit 444 (velký, linkovaný, 40 listů), lenoch, obal,
psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky, pravítko
Školní atlas světa – Kartografie Praha, 2018
sešit 460 (velký, nelinkovaný, 60 listů). Pravítko 2 ks
(jedno s ryskou), kružítko, tužka + tužka č. 3, barevná
propiska, úhloměr (dvoustupnicový), lenoch, lepidlo
sešit 444 (velký, linkovaný, 40 listů), lenoch, obal,
psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky, pravítko
sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), sešit 545
(malý, čtverečkovaný), lenoch, psací potřeby
(propiska, tužka, pastelky, guma), kalkulačka, pravítko
(nejlépe s ryskou), úhloměr, lepidlo
sešit 440 (velký, nelinkovaný, 40 listů), lenoch, psací
potřeby (propiska, tužka, pastelky, guma), kalkulačka,
pravítko (nejlépe s ryskou), lepidlo

Hudební
výchova

Notový sešit + Velký A4 sešit linkovaný (444)

Výtvarná
výchova

výkres A4 (10 kusů), výkres A3 (10 kusů), suché
pastely (stačí 6 barev), vodovky (ideálně anilinové
vodové barvy), pastelky Progresso (12 barev), barevné
fixy, tužka 4B, tenký černý fix, guma, strouhátko,
nůžky, lepidlo v tyčince, temperové barvy (sada 6
kusů), kulaté štětce (velikost 2, 4, 6)

Praktické
činnosti
Tělesná
výchova
Pek

sešit 524
vhodná obuv do tělocvičny (nezanechávající stopy na
parketách), vhodný tělocvičný úbor
doporučujeme zakoupení verze ZAV pro procvičování
doma (nejlépe v září 2021)

