Seznam učebních pomůcek pro žáky 6.-9. tříd
Následující přehled je doporučený seznam pomůcek pro žáky II. stupně. Vychází ze zkušeností
z předcházejících let. Není tedy žádným „oficiálním“ seznamem, a proto jsou možné změny
a doplnění, dle pokynů příslušných vyučujících.
pomůcky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kalkulačka (jednoduchá – plus, mínus, krát, děleno)
pravítko s ryskou (2x)
úhloměr
lepidlo (vysunovací, např. Kores)
nůžky
kružítko
propiska / pero (modré barvy)
tužky (doporučujeme také mikrotužku)
pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá)
guma
ořezávátko

celkový přehled sešitů:
typ sešitu

6. tř.

7. tř.

8. tř.

9. tř.

č. 540 (malý, bez linek, 40 listů)

1

1

1

1

č. 544 (malý, s linkami, 40 listů)

7

9

9

9

č. 545 (malý, čtverečkovaný, 40 listů)

3

2

4

3

č. 440 (velký, bez linek, 40 listů)

2

2

2

2

č. 444 (velký, s linkami, 40 listů)

1

notový sešit

1

1

1

1

papírové desky s chlopněmi ve světlé barvě
budeme je popisovat – takže bez potisku a bez gumiček
doporučené barvy: žlutá, světle oranžová, světle zelená

•
•
•

1

Sešity zatím nenadepisujte.
Všechny sešity opatřete průhledným obalem.
Sešity bez linek navíc i podložkou s linkami (tzv. lenochem).

zpracoval: Mgr. David Gajdošík

rozpis sešitů po předmětech 6.-9. tř.:
předmět

typ sešitu

matematika

1x sešit č. 440
1x sešit č. 540

český jazyk

3x sešit č. 544
1x sešit č. 444 (pořizujete jen do 6. třídy a pro nové žáky, do vyšších ročníků postupuje
automaticky s žáky)

anglický jazyk

2x sešit č. 544

druhý cizí jazyk (jen 7.-9. tř.)

2x sešit č. 544

fyzika

2x sešit č. 545 (1 školní + 1 na testy, sešit na testy z nižšího ročníku, lze použít i ve vyšším
ročníku, pokud je v něm dostatek místa, není nutno jej kupovat)
1x papírové desky s chlopněmi ve světlé barvě
tzn. žlutá, světle oranžová, světle zelená, bez potisku, bez gumiček – budeme je
popisovat (pořizujete jen do 6. třídy a pro nové žáky, do vyšších ročníků postupují automaticky
s žáky)

chemie (jen 8.+9. tř.)

2x sešit č. 545 (1 školní + 1 na testy, sešit na testy z nižšího ročníku, lze použít i ve vyšším
ročníku, pokud je v něm dostatek místa, není nutno jej kupovat)

přírodopis

1x sešit č. 545

zeměpis

1x sešit č. 440

dějepis

1x sešit č. 544

hudební výchova

1x sešit č. 544
1x sešit notový (pořizujete jen do 6. třídy a pro nové žáky, do vyšších ročníků postupuje
automaticky s žáky)

zpracoval: Mgr. David Gajdošík

