
SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK DO VÝUKY DLE ROČNÍKŮ  školní rok 2016/2017 

6. ročník:  

 

Pomůcka 

 

 

Počet kusů 

sešit číslo 540 7 
sešit číslo 420 1 
sešit číslo 440 3 
sešit číslo 544 4 
sešit číslo 524 6 
sešit číslo 564 1 
lenoch 3 
složka na eurofólie včetně 20ks euroobalů 3 
složka na eurofólie včetně 10ks euroobalů 4 
skicák A3 10 
kružítko, úhloměr, tužka č. 3 nebo pentelka 1 
pravítko s ryskou 2 
notový sešit 1 
výtvarná výchova: pracovní košile (tričko nebo zástěra), igelit 
na lavici, štětce různých velikostí (ploché i kulaté), 1x plochý 
štětec vel. 16 (nebo jiný velký rozměr), nádoba na vodu, 
vodové barvy (malé), tempery (velké), hadřík, tuš a pero, 
měkká tužka!!! (možnost progresová / grafitová), voskovky, 
pastelky, fixy (může být i suchý pastel), tekuté lepidlo 
Herkules, tyčinkové lepidlo, nůžky, izolepa. 

 

 

7. ročník:  

 

Pomůcka 

 

 

Počet kusů 

sešit číslo 540 7 
sešit číslo 440 4 
sešit číslo 544 4 
sešit číslo 524 6 
sešit číslo 564 1 
lenoch 3 
složka na eurofólie včetně 20ks euroobalů 3 
složka na eurofólie včetně 10ks euroobalů 6 
skicák A3 10 
kružítko, úhloměr, tužka č. 3 nebo pentelka 1 
pravítko s ryskou 2 
notový sešit 1 
výtvarná výchova: pracovní košile (tričko nebo zástěra), igelit 
na lavici, štětce různých velikostí (ploché i kulaté), 1x plochý 
štětec vel. 16 (nebo jiný velký rozměr), nádoba na vodu, 
vodové barvy (malé), tempery (velké), hadřík, tuš a pero, 
měkká tužka!!! (možnost progresová / grafitová), voskovky, 
pastelky, fixy (může být i suchý pastel), tekuté lepidlo 
Herkules, tyčinkové lepidlo, nůžky, izolepa. 

 

  



8. ročník:  

 

Pomůcka 

 

 

Počet kusů 

sešit číslo 540 7 
sešit číslo 420 1 
sešit číslo 440 3 
sešit číslo 544 4 
sešit číslo 524 7 
sešit číslo 564 1 
lenoch 3 
složka na eurofólie včetně 20ks euroobalů 3 
složka na eurofólie včetně 10ks euroobalů 6 
skicák A3 10 
kružítko, úhloměr, tužka č. 3 nebo pentelka 1 
pravítko s ryskou 2 
výtvarná výchova: pracovní košile (tričko nebo zástěra), igelit 
na lavici, štětce různých velikostí (ploché i kulaté), 1x plochý 
štětec vel. 16 (nebo jiný velký rozměr), nádoba na vodu, 
vodové barvy (malé), tempery (velké), hadřík, tuš a pero, 
měkká tužka!!! (možnost progresová / grafitová), voskovky, 
pastelky, fixy (může být i suchý pastel), tekuté lepidlo 
Herkules, tyčinkové lepidlo, nůžky, izolepa. 

 

 

 

9. ročník:  

 

Pomůcka 

 

 

Počet kusů 

sešit číslo 540 7 
sešit číslo 440 4 
sešit číslo 544 4 
sešit číslo 524 6 
sešit číslo 564 1 
lenoch 3 
složka na eurofólie včetně 20ks euroobalů 3 
složka na eurofólie včetně 10ks euroobalů 6 
skicák A3 10 
kružítko, úhloměr, tužka č. 3 nebo pentelka 1 
pravítko s ryskou 2 
výtvarná výchova: pracovní košile (tričko nebo zástěra), igelit 
na lavici, štětce různých velikostí (ploché i kulaté), 1x plochý 
štětec vel. 16 (nebo jiný velký rozměr), nádoba na vodu, 
vodové barvy (malé), tempery (velké), hadřík, tuš a pero, 
měkká tužka!!! (možnost progresová / grafitová), voskovky, 
pastelky, fixy (může být i suchý pastel), tekuté lepidlo 
Herkules, tyčinkové lepidlo, nůžky, izolepa. 

 

 


