
7.C Ma
pravítko min. 20cm 
nebo trojúhelník trojúhelník s ryskou tužka č.2

tužka č.3 
nebo 
mikrotužk
a guma

(kovové) 
kružítko úhloměr

kalkulačka s 
funkcemi ořezávátko

kousek smirkového 
papíru

Čj sešit 564 1 x sešit  544 1 x sešit   524 2 x sešit   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 kreslící desky (A3) nůžky
igelit přes celou 
lavici

uhel 
(černý, 
hnědý)

plášť (košile i 
starší)

plastická 
guma vodovky

tempery 
(větší sadu) kelímek na vodu

Vv suché pastely mýdlo, ručník voskovky
barevné 
papíry sada pastelek

giogonda – 
olejové 
křídy tuš černá

pero s 
násadkou + 
3 hroty barevné tuše

Vv dřívko na kreslení paleta

štětce (2 
kulaté, 2 
ploché, 1 
tenký) 4 kolíčky

ořezávátko, 
měkká tužka č.
1

papírové 
kapesníčky

náčrtník A4 
(žluté listy)

lepidlo na 
papír

Hv

notový sešit formát 
A 4, portfolio na 
noty, sopránová 
zobcová flétna

Vko
sešit 544 1× nebo 
564 1×

portfolio pro pracovní listy 
(zakládací desky A4 s několika 
obaly)

Vkz

nelinkované sešity 
velikost A4, počet 
listů 40

Z sešit 420

D
sešit 444 1× nebo 
464 1×

"dějepisný" slovníček (blok A5 
linkovaný s abecedním 
rejstříkem, nejlépe tvrdé desky)

Fy sešit 420

Aj
sešit 444 1× nebo 
464 1× velký linkovaný sešit

folie do 
učebnice

Př

nelinkovaný sešit 
velikost A4, počet 
listů 40 sešit 624

Fj
sešit 444 1× nebo 
464 1×

CvČ

Tv

cvičební úbor do 
tělocvičny ( tenisky 
s bílou podrážkou, 
aby nedělaly 
šmouhy) a cvičební 
úbor na ven

NJ Mi
1xsešit 424, 1x 544, 
1x524

Budou hradit 2 pracovní sešity 
na mluvnici a literaturu.
(orientační cena 160,-Kč za 
oba)

Nj Ks

Sešit A4 - školní 
sešit - možno 
používat loňský

rychlovazač s 10 "košilkami" 
na portfólio

slovníček (sešit 
A5, nebo A4) 
možno i tvrdé 
desky, možné 
používat 
loňský) 


