9. A - pomůcky na školní rok 2018/2019
Český jazyk
 564 1 x
 544 1 x
 524 2 x
 424 1 x
 Žáci obdrží 2 pracovní sešity (mluvnice, literatura)- ty si zakoupí.
 ČD máme již zavedeny - A 4 100 listů s pevnými deskami
VV (malířský kufřík)
 kreslící desky (A3)
 igelit přes celou lavici
 plášť (košile i starší)
 vodovky
 tempery (větší sadu)
 suché pastely
 voskovky
 sada pastelek
 tuš černá
 pero s násadkou + 3 hroty
 dřívko na kreslení
 štětce (2 kulaté, 2 ploché, 1 tenký)
 ořezávátko, měkká tužka č.1
 plastická guma
 náčrtník A4 (žluté listy)
 lepidlo na papír
 nůžky
 uhel (černý, hnědý)
 kelímek na vodu
 giogonda – olejové křídy
 barevné tuše
 paleta
 mýdlo, ručník
 barevné papíry
 4 kolíčky
 papírové kapesníčky

Matematika
 1x školní sešit 440
 rýsovací potřeby: ořezaná tužka, funkční kružítko, pravítko, trojúhelník
s ryskou, úhloměr
 odpovídající díl pracovního sešitu (bude k dispozici od září)
 odpovídající učebnice
 vědecká kalkulačka

Zeměpis
 možno pokračovat v sešitě z minulého ročníku, popř. nový sešit 444 1x
 doporučeno je vlastnit školní atlas světa
Přírodopis
 možno pokračovat v sešitě z minulého roku, jinak 1x440
Chemie
 možno pokračovat v sešitě z minulého roku, jinak 1x440
Fyzika
 sešit č.420 či 440 (velký bez linek) z loňska či nový, kalkulačka (mobil ne)
Dějepis
 mohou pokračovat v sešitech z loňska (pokud jsou v dobrém stavu a mají
dostatek místa)
 školní sešit 1x (564)
 testovací sešit 1x (544)
Německý jazyk – začátečníci
 mohou pokračovat v sešitech z loňska
 školní sešit 1x (564)
 testovací sešit 1x (544)
 fólie
 Německý jazyk – pokročilí
 žáci mají od letoška zavedený školní sešit, sešit na testy, portfolio na
projekty, slovníček, pracovní sešit
Anglický jazyk
 mohou pokračovat v sešitech z loňska (pokud jsou v dobrém stavu a mají
dostatek místa)
 školní sešit 1x (444)
 testovací sešit 1x (544)
 folie (u p.uč. Veselé)
 portfólio (p.uč Sládková, p.uč Krůtová)
Francouzský jazyk
 mohou pokračovat v sešitech z loňska (pokud jsou v dobrém stavu a mají
dostatek místa)
 školní sešit č.444
 testovací sešit č.544
Člověk a svět práce
 možno pokračovat v sešitě z 8.ročníku či nový 524
 portfólio na pracovní listy (zakládací desky A4 s několika obaly, možno
zakládat do společného portfólia pro předměty VkO a ČaSP)

Výchova k občanství
 možno pokračovat v sešitě ze 7.ročníku, popř. nový 544 1x
 portfólio na pracovní listy (zakládací desky A4 s několika obaly, možno
zakládat do společného portfólia pro předměty VkO a ČaSP)
Tělesná výchova
 sálovou obuv do tělocvičny (ne s černou podrážkou!)
 venkovní sportovní obuv
 cvičební úbor (tričko, mikinu, dlouhé legíny/tepláky, kraťasy)
 gumičky do vlasů (dívky)
 pokud budou používat antiperspirant, tak jedině v tuhé formě (ne ve spreji!)
Hudební výchova
 notový sešit
 flétna
 portfólio na noty

