
6. ročník

Předmět Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Matematika
3 sešity 440, 1 sešit 544, rýsovací pomůcky (2 x trojúhelník s ryskou, 
kružítko, úhloměr, tužka číslo 3 a 2 nebo pentelka, guma). Pracovní 
sešit Hravá matematika (cena 139,- Kč, při nákupu přes školu 129,- Kč)

Fyzika 1 sešit 540, 2 složky - každá s 20 fóliemi (=jedna složka projekty a 
druhá složka pracovní listy)

Informatika 1 sešit 544

Český jazyk 2 sešity 524, 2 sešity 544, složka na PL s 10 fóliemi

Anglický jazyk 1 velký linkovaný sešit, například A 444, portfolio (složka +10 
eurofólií)

Německý jazyk 2 sešity 544, složka na pracovní listy (asi 10 fólií)

Dějepis 1 sešit 544, složka na pracovní listy + eurofólie

Zeměpis sešit nelinkovaný A4 (420)

Přírodopis 1 sešit 540 (544), složka na PL + eurofólie

Občanská výchova sešit A4 linkovaný, 8. a 9. ročník - složka na PL + 10 eurofólií(s papíry)

Globální výchova Ev - složka s eurofóliemi a listy papíru (cca 10)

Pracovní činnosti 1 sešit 520, pracovní oděv (stará košile), uzavřená obuv, 
zástěrka, utěrka

Chemie 8. a 9. ročník - sešit 540 ( 544)

Výtvarná výchova

lepidlo (tuhé), nůžky, tuš, kelímek na vodu, UBRUS na lavici, 
temperové barvy, vodové barvy, štětce - kulaté (3ks různých 
velikostí), ploché (3ks různých velikostí), hadřík, lepicí páska, 
voskovky, tužky tvrdosti B2,B4,B6, plastická guma, 
PRACOVNÍ PŘEVLEČENÍ, sešit nelinkovaný A5 (č. 540).

Tělesná výchova sportovní obuv a oblečení do tělocvičny a na ven, švihadlo

Hudební výchova 6. a 7. ročník notový sešit, 8. a 9. ročník sešit 524 nebo 544



7. ročník

Předmět Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Matematika
3 sešity 440, 1 sešit 544, rýsovací pomůcky (2 x trojúhelník s ryskou, 
kružítko, úhloměr, tužka číslo 3 a 2 nebo pentelka, guma). Pracovní 
sešit Hravá matematika (cena 139,- Kč, při nákupu přes školu 129,- Kč)

Fyzika 1 sešit 540, 2 složky - každá s 20 fóliemi (=jedna složka projekty a 
druhá složka pracovní listy)

Český jazyk 1 sešit 524, 2 sešity 544, složka na PL s 10 fóliemi 

Anglický jazyk 2x velký linkovaný sešit, například A 444, portfolio (složka +10 
eurofólií)

Německý jazyk 2 sešity 544, složka na pracovní listy (asi 10 fólií)

Dějepis složka s eurofoliemi, 1 sešit 524

Zeměpis
složka s papíry a eurofóliemi, pracovní sešit Hravý zeměpis 
cena 74 Kč (objednávka ze školy, peníze vybereme od žáků v 
září)

Přírodopis 1 sešit 540 (544), složka na pracovní listy (12 folií)

Občanská výchova složka na PL s 10 fóliemi + 10 papírů A4

Pracovní činnosti nejsou vyučovány

Výtvarná výchova

lepidlo (tuhé), nůžky, tuš, kelímek na vodu, UBRUS na lavici, 
temperové barvy, vodové barvy, štětce - kulaté (3ks různých 
velikostí), ploché (3ks různých velikostí), hadřík, lepicí páska, 
voskovky, tužky tvrdosti B2,B4,B6, plastická guma, 
PRACOVNÍ PŘEVLEČENÍ, sešit nelinkovaný A5 (č. 540) - 
kdo má, stačí z minulého šk. roku.

Tělesná výchova sportovní obuv a oblečení do tělocvičny a na ven, švihadlo

Hudební výchova Notový sešit

Výchova ke zdraví Velký nelinkovaný sešit A4 (420), lenoch

Německá konv. sešit 544, složka (asi 10 fólií)



8. ročník

Předmět Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Matematika
3 sešity 440, 1 sešit 544, rýsovací pomůcky (2 x trojúhelník s ryskou, 
kružítko, úhloměr, tužka číslo 3 a 2 nebo pentelka, guma). Pracovní 
sešit Hravá matematika (cena 139,- Kč, při nákupu přes školu 129,- Kč)

Fyzika
1 sešit 540, 2 složky - každá s 20 fóliemi (=jedna složka projekty a 
druhá složka pracovní listy). Pracovní sešit Hravá fyzika (cena 89,- Kč, 
při nákupu přes školu 74,- Kč)

Český jazyk 1 sešit 524, 2 sešity 544, 8.A - složka na PL, 8.B složka + 15 fólií

Anglický jazyk 2x velký linkovaný sešit, například A 444, portfolio (složka +10 
eurofólií)

Německý jazyk 2 sešity 544, složka na pracovní listy (asi 10 fólií)

Dějepis  složka s eurofóliemi, 1 sešit 524

Zeměpis
složka s papíry a eurofóliemi, pracovní sešit Hravý zeměpis 
cena 74 Kč (objednávka ze školy, peníze vybereme od žáků v 
září)

Přírodopis 1 sešit 540 (544)

Občanská výchova složka na PL (asi 10 fólií)

Pracovní činnosti 1 sešit 520, složka s 20 foliemi, pracovní oděv (stará košile), 
uzavřená obuv

Chemie 1 sešit 540 (544)

Výtvarná výchova
lepidlo (tuhé), nůžky, tuš, kelímek na vodu, UBRUS na lavici, 
temperové barvy, vodové barvy, štětce - kulaté (3ks různých 
velikostí), ploché (3ks různých velikostí), hadřík, lepicí páska, 
voskovky, tužky tvrdosti B2,B4,B6, plastická guma, 
PRACOVNÍ PŘEVLEČENÍ, sešit nelinkovaný A5 (č. 540) - 
kdo má, stačí z minulého šk. roku.

Tělesná výchova sportovní obuv a oblečení do tělocvičny a na ven, švihadlo

Hudební výchova 1 sešit 524 (544)

Výchova ke zdraví Velký nelinkovaný sešit A4 (420), lenoch
Německá konv. složka (asi 10 fólií)
Anglická konv. složka (asi 10 fólií)
Německá konv. 
(výuka) sešit 544, složka PL

Německá konv. 
(formální kroužek - 
příprava na certifikaci 
DSD I)

sešit 544, složka PL



9. ročník

Předmět Požadavky (sešit, rýsovací pomůcky, fólie,…)

Matematika
3 sešity 440, 1 sešit 544, rýsovací pomůcky (2 x trojúhelník s ryskou, 
kružítko, úhloměr, tužka číslo 3 a 2 nebo pentelka, guma). Pracovní 
sešity Přijímačky v pohodě (komplet český jazyk a matematika) - cena 
299,- Kč, při nákupu přes školu 249,- Kč

Fyzika
1 sešit 540, 2 složky - každá s 20 fóliemi (=jedna složka projekty a 
druhá složka pracovní listy). Pracovní sešit Hravá fyzika (cena 89,- Kč, 
při nákupu přes školu 74,- Kč)

Informatika není vyučována

Český jazyk 1 sešit 524, 3 sešity 544(564), složka na PL s  10 fóliemi - 9.A

Anglický jazyk 1 velký linkovaný sešit, například A 444, portfolio (složka +10 
eurofólií)

Německý jazyk 2 sešity 544, složka na pracovní listy (asi 10 fólií)

Dějepis složka s eurofóliemi, 1 sešit 524

Zeměpis sešit nelinkovaný A4 (420)

Přírodopis 1 sešit 540 (544)

Občanská výchova složka na PL (asi 10 fólií + 10 papírů A4)

Pracovní činnosti Bez pomůcek

Chemie 1 sešit 540 (544)

Výtvarná výchova
lepidlo (tuhé), nůžky, tuš, kelímek na vodu, UBRUS na lavici, 
temperové barvy, vodové barvy, štětce - kulaté (3ks různých 
velikostí), ploché (3ks různých velikostí), hadřík, lepicí páska, 
voskovky, tužky tvrdosti B2,B4,B6, plastická guma, 
PRACOVNÍ PŘEVLEČENÍ, sešit nelinkovaný A5 (č. 520) - 
kdo má, stačí z minulého šk. roku.

Tělesná výchova sportovní obuv a oblečení do tělocvičny a na ven, švihadlo

Hudební výchova 1 sešit 524 (544)

Environmentální 
výchova složka s eurofóliemi a listy papíru (cca 10)


