
6. ročník                                                                                                                               školní rok 2022/2023 

 420 440 460 424 524 544 444 520 

Český jazyk      2 2  

Angličtina     1 2   

Dějepis       1  

Matematika   1      

Fyzika  1       

Zeměpis       1  

Přírodopis  1       

Přírodopis seminář        1 

Výchova ke zdraví      1   

Výchova k občanství         

Pracovní činnosti     1    

Hudební výchova     1    

Informatika     1    

 

Na všechny sešity a učebnice pořiďte kvalitní obaly. 

Seznam pomůcek:  

Propiska, tužka č. 3 nebo pentelka, tužka č. 1, ořezávátko, guma, pravítko s ryskou 2x nebo 1 x s 

ryskou a 1x rovné, úhloměr (co nejmenší nejlépe s oboustrannou stupnicí), kružítko, pastelky, kvalitní 

lepidlo, nůžky, izolepa, kalkulačka, 20 ks euroobalů, zakládací obal  

 

Pomůcky do Vv (do kufříku):  

vodovky, tempery, velký a malý plochý štětec, velký a malý kulatý štětec, tenká černá fixa, igelitový 

ubrus, kelímek na vodu, paleta na barvy, lepidlo, voskovky, hadr, pastelky, fixy, barevné papíry 

 

Potřeby do TV:  

Cvičební úbor do tělocvičny i ven (tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláky, ponožky, tenisky do 

haly se světlou podrážkou i tenisky na ven)  

 

Každý žák bude mít také úkolníček na zapisování domácích úkolů a termínů písemných prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ročník                                                                                                                               školní rok 2022/2023 

 420 440 460 424 524 544 444 520 

Český jazyk      2 2  

Angličtina     1 2   

Dějepis       1  

Matematika   1      

Fyzika   1      

Zeměpis       1  

Přírodopis  1       

Přírodopis seminář        1 

Výchova ke zdraví      1   

Výchova k občanství     1    

Pracovní činnosti     1    

Hudební výchova     1    

 

Na všechny sešity a učebnice pořiďte kvalitní obaly. 

Seznam pomůcek:  

Propiska, tužka č. 3 nebo pentelka, tužka č. 1, ořezávátko, guma, pravítko s ryskou 2x nebo 1 x s 

ryskou a 1x rovné, úhloměr (co nejmenší nejlépe s oboustrannou stupnicí), kružítko, pastelky, kvalitní 

lepidlo, nůžky, izolepa, kalkulačka, 20 ks euroobalů, zakládací obal  

 

Pomůcky do Vv (do kufříku):  

vodovky, tempery, velký a malý plochý štětec, velký a malý kulatý štětec, tenká černá fixa, igelitový 

ubrus, kelímek na vodu, paleta na barvy, lepidlo, voskovky, hadr, pastelky, fixy, barevné papíry 

 

Potřeby do TV:  

Cvičební úbor do tělocvičny i ven (tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláky, ponožky, tenisky do 

haly se světlou podrážkou i tenisky na ven)  

 

Každý žák bude mít také úkolníček na zapisování domácích úkolů a termínů písemných prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ročník                                                                                                                               školní rok 2022/2023 

 420 440 460 424 524 544 444 520 

Český jazyk      2 2  

Angličtina     1 1   

Dějepis       1  

Matematika   1      

Fyzika  1       

Zeměpis       1  

Přírodopis  1       

Přírodopis seminář        1 

Chemie       1  

Výchova k občanství     1    

Pracovní činnosti    1     

Němčina     3    

Hudební výchova     1    

 

Na všechny sešity a učebnice pořiďte kvalitní obaly. 

Seznam pomůcek:  

Propiska, tužka č. 3 nebo pentelka, tužka č. 1, ořezávátko, guma, pravítko s ryskou 2x nebo 1 x s 

ryskou a 1x rovné, úhloměr (co nejmenší nejlépe s oboustrannou stupnicí), kružítko, pastelky, kvalitní 

lepidlo, nůžky, izolepa, kalkulačka, 20 ks euroobalů, zakládací obal  

 

Pomůcky do Vv (do kufříku):  

vodovky, tempery, velký a malý plochý štětec, velký a malý kulatý štětec, tenká černá fixa, igelitový 

ubrus, kelímek na vodu, paleta na barvy, lepidlo, voskovky, hadr, pastelky, fixy, barevné papíry 

 

Potřeby do TV:  

Cvičební úbor do tělocvičny i ven (tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláky, ponožky, tenisky do 

haly se světlou podrážkou i tenisky na ven)  

 

Každý žák bude mít také úkolníček na zapisování domácích úkolů a termínů písemných prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ročník                                                                                                                               školní rok 2022/2023 

 420 440 460 424 524 544 444 520 

Český jazyk      2 2  

Angličtina     3    

Dějepis       1  

Matematika   1      

Fyzika  1       

Zeměpis       1  

Přírodopis  1       

Chemie       1  

Výchova k občanství      1   

Pracovní činnosti    1     

Němčina     3    

Informatika     1    

Hudební výchova     1    

 

Na všechny sešity a učebnice pořiďte kvalitní obaly. 

Seznam pomůcek:  

Propiska, tužka č. 3 nebo pentelka, tužka č. 1, ořezávátko, guma, pravítko s ryskou 2x nebo 1 x s 

ryskou a 1x rovné, úhloměr (co nejmenší nejlépe s oboustrannou stupnicí), kružítko, pastelky, kvalitní 

lepidlo, nůžky, izolepa, kalkulačka, 20 ks euroobalů, zakládací obal  

 

Pomůcky do Vv (do kufříku):  

vodovky, tempery, velký a malý plochý štětec, velký a malý kulatý štětec, tenká černá fixa, igelitový 

ubrus, kelímek na vodu, paleta na barvy, lepidlo, voskovky, hadr, pastelky, fixy, barevné papíry 

 

Potřeby do TV:  

Cvičební úbor do tělocvičny i ven (tričko s krátkým rukávem, kraťasy, tepláky, ponožky, tenisky do 

haly se světlou podrážkou i tenisky na ven)  

 

Každý žák bude mít také úkolníček na zapisování domácích úkolů a termínů písemných prací. 

 

 


