Pomůcky 8.B – 2018/19
ČJ







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

Z

 540 – malý nelikovaný + linkovaná podložka, několik euroobalů a desky na ně
VkZ
 440 1x
PŘ


440 1x (kdo nemá z loňska na písemky)

FY


A420 nebo A440 1x (velký bez linek)

M









sešit z loňska nebo nový (velký bez linek nebo čtverečkovaný-jak komu vyhovuje)
trojúhelník s ryskou+pravítko minimálně 20 cm (nebo druhý trojúhelník)+úhloměr
tužka č.2 a č.3 (místo 3 možno mikrotužku)
kružítko (nejlépe kovové)
kousek smirkového papíru na nabroušení tuhy v kružítku
guma
ořezávátko
kalkulačka s funkcemi (nutná od 8.ročníku)

Člověk a svět práce
 portfolio
Chemie
 A440 1x
 524 1x
AJ



FJ

NJ




linkovaný sešit A4 (pokud je mají z letoška, mají v nich dost místa a jsou v
ucházejícím stavu, mohou v nich pokračovat)
444, slovníček a fólii (mohou i z loňska)
544 – testovací sešit (mohou pokračovat)
linkovaný sešit A4 + linkovaný A5 na testy (pokud je mají u mě z letoška a mají v
nich dost místa a jsou v ucházejícím stavu, mohou v nich pokračovat)
žáci mají od letoška zavedený školní sešit, sešit na testy, portfolio na projekty,
slovníček, pracovní sešit
pokud je neztratili a nezničili, budou v něm pokračovat
učebnice neodevzdávají

