
SEZNAM POMŮCEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

1. STUPEŇ
PŘEDMĚTY 1. ročník 2. ročník 3. ročník

ČESKÝ JAZYK ---

pracovní sešity, písanky (objednávka přes 
školu), sešit 512 (10x), 510 (2x), 644 (1x), 
pastelky, pero (2x) sešit 512 (10x), 644, pastelky, pero (2x)

ANGLICKÝ JAZYK

pracovní sešit + přístup k online 
materiálům 390 Kč (objednávka přes školu 
v září)

pracovní sešit + přístup k online materiálům 
390Kč (objednávka v září přes školu)

523 2x, prac. sešit Chit Chat 230 Kč 
(objednávka přes školu, peníze do 6. 9.)

MATEMATIKA ---

pracovní učebnice a pracovní sešity 
(objednávka přes školu), sešit 513 (10x), 
pravítko, tužka č. 1, 2, 3, guma, ořezávátko

sešit 513 (10x) nebo 523 (5x), 540 (1x), 
pravítko 30 cm, kružítko + náhradní tuhy, 
tužka č. 1, 2, 3 (2x), guma, ořezávátko

PRVOUKA --- pracovní sešit (objednávka přes školu) 540 (1x)
HUDEBNÍ VÝCHOVA ---

VÝTVARNÁ VÝCHOVA --- společné pomůcky ve třídě společné pomůcky ve třídě
TĚLESNÁ VÝCHOVA --- triko, kraťasy, tepláky, mikina, tenisky triko, kraťasy, tepláky, mikina, tenisky
PRACOVNÍ ČINNOSTI --- společné pomůcky ve třídě společné pomůcky ve třídě

PŘEDMĚTY 4. ročník 5. ročník
ČESKÝ JAZYK 523 5x, 423x 1x 524 2x, 523 2x, 423x 1x

ANGLICKÝ JAZYK

564 1x, slovníček (od prosince 2021), 
pracovní sešit 300Kč (objednávka přes 
školu v prosinci) 564 1x, slovníček pokračují z loňského roku

MATEMATIKA 523 5x, 460 1x, 5110 1x 524 2x, 523 2x, 420 2x, 5110 2x

INFORMATIKA ---
1x rychlovazač A4 (průhledná přední 
strana), 10x průhledný euroobal

PŘÍRODOVĚDA 423x 2x 423x 1x
VLASTIVĚDA 423x 2x 424 2x

HUDEBNÍ VÝCHOVA 460 1x 420 1x
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2. STUPEŇ
PŘEDMĚTY 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

ČESKÝ JAZYK 3x 464,  pracovní sešit bude zakoupen přes školu 3x 464, pracovní sešit bude zakoupen přes školu 3x 464, pracovní sešit bude zakoupen přes školu 3x 464, pracovní sešit bude zakoupen přes školu

ANGLICKÝ JAZYK

564 1x, slovníček z loňska, pracovní sešit Project 2 
fourth edition (objednávka přes školu, 300Kč donést 
do 6. 9.) 564 1x, slovníček z loňského roku

564 1x, slovníček z loňského roku, pracovní sešit 
Project 3 fourth edition (300Kč, objednávka přes 
školu v září) 564 1x, slovníček z loňského roku

NĚMECKÝ JAZYK ---
1x 544, pracovní sešit Deutsch mit Max neu + 
interaktiv 1 - objednávka přes školu v září, 150Kč 1x 544, pracovní sešit ze 7. ročníku

1x 544, pracovní sešit Deutsch mit Max neu + 
interaktiv 2 - objednávka přes školu v září, 150Kč

RUSKÝ JAZYK --- 1x 444, pracov. sešit už je objednaný 1x 444, pracovní sešit objednán přes školu v září sešit i pracovní sešit z loňského roku

MATEMATIKA

1x 460, 1x 520, Početník 1. a 2.díl (TakTik) - 
objednávka přes školu začátkem září, celkem asi 
90Kč

1x 460, 1x 520, Početník 1. a 2.díl (TakTik) - 
objednávka přes školu začátkem září, celkem asi 
90Kč

1x 460, 1x 520, Početník 1. a 2.díl (TakTik) - 
objednávka přes školu začátkem září, celkem asi 
90Kč

1x460, 1x520, učebnice TESTY 2022 (Didaktis), 
objednávka přes školu začátkem září, asi 170Kč

DĚJEPIS 1x 564, 1x 524 1x 564, 1x 524 1x 564, 1x 524 1x 564, 1x 524

ZEMĚPIS sešit 1x 460 sešit 1x 460 sešit 1x 460 sešit 1x 460

FYZIKA sešit 1x 460 sešit 1x 460 sešit 1x 460 sešit 1x 460

PŘÍRODOPIS sešit 1x 460 sešit 1x 460 sešit 1x 460 sešit 1x 460

CHEMIE --- --- 1x 460, 1x 520 1x 460, 1x 520

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ sešit 1x 524 --- sešit 1x 524 ---

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ sešit 1x 424 sešit 1x 424 sešit 1x 424 sešit 1x 424

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Sada barevných papírů. V kufru: temperové barvy, 
vodové barvy, voskovky, fixy,progresa, pastelky, 
černý fix permanentní tenký a široký, tužka č.1, 
plastická guma na gumování, špejle 10 ks, redis 
pero =násadka+2x špička s tenkým hrotem a  se 
silnějším hrotem, černá tuš, paleta, štětce ploché 
tenký 1x, střední 1x, široký 1x, štětce kulaté tenký 
1x, střední 1x, silný 1x, nůžky, lepidlo Herkules, 
kelímky 2x, hadřík, houbička, pevný igelit na lavici 
80x70, ochranný oděv. Vše lze mít i použité z 
loňska.

Sada barevných papírů. V kufru: temperové barvy, 
vodové barvy, voskovky, fixy,progresa, pastelky, 
černý fix permanentní tenký a široký, tužka č.1, 
plastická guma na gumování, špejle 10 ks, redis 
pero =násadka+2x špička s tenkým hrotem a  se 
silnějším hrotem, černá tuš, paleta, štětce ploché 
tenký 1x, střední 1x, široký 1x, štětce kulaté tenký 
1x, střední 1x, silný 1x, nůžky, lepidlo Herkules, 
kelímky 2x, hadřík, houbička, pevný igelit na lavici 
80x70, ochranný oděv. Vše lze mít i použité z 
loňska.

Sada barevných papírů. V kufru: temperové barvy, 
vodové barvy, voskovky, fixy,progresa, pastelky, 
černý fix permanentní tenký a široký, tužka č.1, 
plastická guma na gumování, špejle 10 ks, redis 
pero =násadka+2x špička s tenkým hrotem a  se 
silnějším hrotem, černá tuš, paleta, štětce ploché 
tenký 1x, střední 1x, široký 1x, štětce kulaté tenký 
1x, střední 1x, silný 1x, nůžky, lepidlo Herkules, 
kelímky 2x, hadřík, houbička, pevný igelit na lavici 
80x70, ochranný oděv. Vše lze mít i použité z 
loňska.

Sada barevných papírů. V kufru: temperové barvy, 
vodové barvy, voskovky, fixy,progresa, pastelky, 
černý fix permanentní tenký a široký, tužka č.1, 
plastická guma na gumování, špejle 10 ks, redis 
pero =násadka+2x špička s tenkým hrotem a  se 
silnějším hrotem, černá tuš, paleta, štětce ploché 
tenký 1x, střední 1x, široký 1x, štětce kulaté tenký 
1x, střední 1x, silný 1x, nůžky, lepidlo Herkules, 
kelímky 2x, hadřík, houbička, pevný igelit na lavici 
80x70, ochranný oděv. Vše lze mít i použité z 
loňska.

PRACOVNÍ ČINNOSTI ochranný oděv ochranný oděv ochranný oděv ochranný oděv

INFORMATIKA
1x rychlovazač A4 (průhledná přední strana), 10x 
průhledný euroobal

1x rychlovazač A4 (průhledná přední strana), 10x 
průhledný euroobal --- ---

OSOBNOSTNÍ A 
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

1x rychlovazač A4 (průhledná přední strana), 10x 
průhledný euroobal --- --- ---

KONVERZACE V AJ ---
1x rychlovazač A4 (průhledná přední strana), 10x 
průhledný euroobal --- ---

PŘÍRODOVĚDNÁ 
PRAKTIKA ---

1x rychlovazač A4 (průhledná přední strana), 40x 
průhledný euroobal ---

SPORTOVNÍ HRY ---
Sportovní oblečení, sálová obuv se světlou 
podrážkou, sportovní obuv na venkovní hřiště --- ---


