
seznam pomůcek: 

český jazyk – sešit  č. 544 – 1x 

                                     524 – 4x 

matematika – sešit č. 460 – 2x 

                                     540 – 1x 

                      kružítko (kovové) a náhradní tuhy 

                      pravítko – dlouhé, trojúhelník 

                      úhloměr 

                      barevné propisky nebo pastelky (fixy ne) 

                      mikrotužka nebo pentilka

dějepis – sešit č. 544 – 1x 

zeměpis – sešit č. 440 – 1x nebo lze pokračovat 

přírodopis – sešit č. 440 – 1x 

výchova k občanství – sešit č. 524 – 1x 

informatika – nic 

fyzika – sešit č. 440 – 1x 

                          520 – 1x 

anglický jazyk (skupina p. uč. Routové) – sešit č. 444 – 1x 

                                                                                524 – 1x 

                                                                    desky na kopie 

                         (skupina p. uč. Sutrové) – sešit č. 524 – 1x 

                                                                                444 -1x 

                                                                desky na  kopie 

anglický jazyk  seminář-  sešit č. 524 

německý jazyk (skupina p. uč. Handšuhové)-  sešit č. 524 (kdo má, může pokračovat) 

          notýsek (kdo má, může pokračovat) 

                         (skupina p. uč. Vackové) -  na testy a domácí úkoly-linkovaný sešit 544 (pokud již není 
z loňského roku) 
                                                                   slovníček-linkovaný 524 (pokud již není z loňského roku) 
                            školní sešit-linkovaný 564 (pokud již není z loňského roku) 
            fólie na popisování tužkou!!      
                               lepidlo v tyčince 
                 nůžky 



ořezaná tužka a pastelky, guma 
pravítko 

hudební výchova – pokračovat 

svět práce – sešit č. 524 – 1x 

chemie – sešit č. 560 – 1x 

                           540 – 1x 

ECDL – nic 

výtvarná výchova - lepidlo v tyčince, lepidlo tekuté (Herkules), nůžky běžné, nůžky na manikúru, 
ořezané pastelky, fixy základní barvy, jeden slabý černý fix, ořezaná tužka č. 1!!(měkká), guma, 
hadřík, zástěra nebo staré tričko/košile, vodové barvy, tempery, paletka, slabší a širší štětce na 
vodovky a tempery, kalíšek na vodu, umělohmotný ubrus na stůl (asi 40 x 40cm), pravítko dlouhé, 
trojúhelník, voskovky, ořezávátko 
Prosím, vše v řádném a použitelném stavu (ořezané apod.) 
Toto je, co má mít žák doma připravené, včas dostane instrukce do gradebooku, co si z toho má donést 
na hodinu. 

 

 

Nezapomeň si na všechny sešity pořídit obaly a ke všem nelinkovaným sešitům podložky!   

 

Nezbytnou pomůckou pro žáka druhého stupně je úkolníček, kam si budeš zapisovat všechny úkoly, termíny 
nebo mimořádné pomůcky, abys na nic nezapomněl/a.  


