
Doporučené školní pomůcky VI. B (školní rok 2019-2020) 

 

Český jazyk sešity 424 1×, 444 1× a 524 3×; pevná průhledná podložka A4  

 (popisovatelná tužkou na doplňování) 

Cvičení z českého jazyka sešit 544 1× 

Anglický jazyk sešit a sešit na slovníček doporučeno ponechat z minulého ročníku, 

případně nové (sešity 444 1×, 544 1×), pevná průhledná podložka A4  

 (popisovatelná tužkou na doplňování) 

Německý jazyk sešit 644 1× a 564 2×, portfolio pro pracovní listy  

(zakládací desky A4 s 10 obaly)  

Francouzský jazyk sešit 444 1×, 544 1× 

Matematika rýsovací potřeby (ořezaná tužka č. 2 a 3 - nebo mikrotužku, pravítko 

min. 20 cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, funkční kružítko, kousek 
smirkového papíru na nabroušení tuhy v kružítku, guma a ořezávátko), 

kalkulačka s funkcemi, sešit (až v září ve škole) 

Informatika žádné povinné pomůcky 

Pracovní činnosti pomůcky až v září ve škole 

Fyzika sešit 540 1× nebo 520 1×, kalkulačka s funkcemi 

Přírodopis sešit 440 1× 

Výchova ke zdraví sešit 440 1× 

Zeměpis  sešit 464 1×, doporučeno je vlastnit školní atlas světa  

např. Školní atlas světa, Kartografie Praha, ISBN 978-80-7393-399-9 

Dějepis sešit 464 1×, „dějepisném slovníčku“ (blok A5 linkovaný s abecedním 

rejstříkem, nejlépe tvrdé desky) 

Výchova k občanství sešit 544 1×, portfolio pro pracovní listy (zakládací desky A4 s několika 

obaly) 

Hudební výchova sešit A4 notový, portfolio pro noty (zakládací desky A4 s několika 

obaly), vlastní zobcová sopránová flétna 

Výtvarná výchova doplnit si výtvarný „kufřík“: plastická guma, náčrtník A4 (žluté listy), 

lepidlo na papír a malé lepidlo Herkules, nůžky, uhel (černý, hnědý), 

kelímek na vodu, giogonda (olejové křídy), barevné tuše, paleta, 

barevné papíry, mýdlo, ručník, 4 kolíčky, papírové kapesníčky, 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, špejle, štětce  

(2 kulaté, 2 ploché, 1 tenký), ořezávátko, měkká tužka č. 1 

Tělesná výchova úbor na výuku v tělocvičně a venkovním hřišti (doporučené je funkční 

prádlo), vhodnou obuv na ven a do tělocvičny (nesmí poničit parkety) 

Dále stíratelnou tabulku A4 s popisovačem 


