
Požadavky na pomůcky pro 4. ročník  

Sešity: 

Číslo sešitu Počet 

520 1x 

524 5x 

525 1x 

540 3x 

544 6x 

545 1x 

440 1x 

Blok A5 1x 

Blok linkovaný A4 1x 

Fólie A4 1x 

Dále bude mít každý žák a žákyně obalené učebnice a sešity, rýsovací pomůcky (dvě pravítka, 

alespoň jedno s ryskou, kružítko, úhloměr, tužky – tvrdosti 3 a 2, guma) a poznámkový trhací 

blok + notýsek na DÚ, pomůcky na VV (vodové a temperové barvy, nůžky, lepidlo, tužka č. 

1, štětce, kelímek na vodu, hadr, podložku na lavici) a TV (cvičební úbor, dvoje boty – na ven 

a do tělocvičny bez černé podrážky). 

 

Požadavky na pomůcky pro 5. ročník  

Sešity: 

Číslo sešitu Počet  

   

524 6x M, Čj, Př, Vl, Aj, Inf 

540 2x Př, Aj 

544 3x M, Čj, Vl 

424 1x M 



Blok A5 1x  

Blok linkovaný A4 1x  

Fólie A4 1x  

Dále bude mít každý žák a žákyně obalené učebnice a sešity, rýsovací pomůcky (dvě pravítka, 

alespoň jedno s ryskou, kružítko, úhloměr, tužky – tvrdosti 3 a 2, guma) a poznámkový trhací 

blok + notýsek na DÚ, pomůcky na VV (vodové a temperové barvy, nůžky, lepidlo, tužka č. 

1, štětce, kelímek na vodu, hadr, podložku na lavici) a TV (cvičební úbor, dvoje boty – na ven 

a do tělocvičny bez černé podrážky). 

 

Požadavky na pomůcky pro 6. ročník  

Sešity: 

Číslo sešitu Počet  

520 3x M, M, Př 

524 9x 
Čj, Čj, Čj, D, Ov,Pv, 

Inf,VkZ, Aj 

540 3x Aj, Př, Z 

544 3x Čj, D, Aj 

545 1x F 

440 (460) 1x M 

Blok A5 1x  

Blok linkovaný A4 1x  

Fólie A4 1x  

Dále bude mít každý žák a žákyně obalené učebnice a sešity, rýsovací pomůcky (dvě pravítka, 

alespoň jedno s ryskou, kružítko, úhloměr, tužky – tvrdosti 3 a 2, guma) a poznámkový trhací 

blok + notýsek na DÚ, pomůcky na VV (vodové a temperové barvy, nůžky, lepidlo, tužka č. 

1, štětce, kelímek na vodu, hadr, podložku na lavici) a TV (cvičební úbor, dvoje boty – na ven 

a do tělocvičny bez černé podrážky). 

Požadavky na pomůcky pro 7. ročník  

Sešity: 



Číslo sešitu Počet  

564 2x Nj, Nj 

520 3x M, M, Př 

524 4x Aj, Čj, Čj, Pv 

540 2x Aj, Př 

544 4x Aj, Čj, D, Z 

545 1x F 

440 (460) 1x M 

Blok A5 1x  

Blok linkovaný A4 1x  

Fólie A4 1x  

Dále bude mít každý žák a žákyně obalené učebnice a sešity, rýsovací pomůcky (dvě pravítka, 

alespoň jedno s ryskou, kružítko, úhloměr, tužky – tvrdosti 3 a 2, guma) a poznámkový trhací 

blok + notýsek na DÚ, pomůcky na VV (vodové a temperové barvy, nůžky, lepidlo, tužka č. 

1, štětce, kelímek na vodu, hadr, podložku na lavici) a TV (cvičební úbor, dvoje boty – na ven 

a do tělocvičny bez černé podrážky). 

Požadavky na pomůcky pro 8. ročník  

Číslo sešitu Počet  

520 3x Ch, Př, M 

524 3x Čj, Čj, Inf 

540 4x Ch, Př, Z, M 

544 2x D, Čj 

545 1x F 

440 (460) 1x M 

Blok A5 1x  

Blok linkovaný A4 1x  

Fólie A4 1x  



Dále bude mít každý žák a žákyně obalené učebnice a sešity, rýsovací pomůcky (dvě pravítka, 

alespoň jedno s ryskou, kružítko, úhloměr, tužky – tvrdosti 3 a 2, guma) a poznámkový trhací 

blok + notýsek na DÚ, pomůcky na VV (vodové a temperové barvy, nůžky, lepidlo, tužka č. 

1, štětce, kelímek na vodu, hadr, podložku na lavici) a TV (cvičební úbor, dvoje boty – na ven 

a do tělocvičny bez černé podrážky). 

Dále doporučujeme kalkulačku s vědeckými funkcemi (goniometrické funkce, mocnina a 

odmocnina vyšších řádů). 

Požadavky na pomůcky pro 9. ročník  

Číslo sešitu Počet  

564 1x Nj 

520 3x M, Př, Ch 

524 6x Ov, Nj, Aj, Čj, Čj, Pv 

540 5x M, Aj, Z, Př, Ch 

544 3x D, Aj, Čj 

545 1x F 

465 1x M 

Blok A5 1x  

Fólie A4 1x  

 

Dále bude mít každý žák a žákyně obalené učebnice a sešity, rýsovací pomůcky (dvě pravítka, 

alespoň jedno s ryskou, kružítko, úhloměr, tužky – tvrdosti 3 a 2, guma) a poznámkový trhací 

blok + notýsek na DÚ, pomůcky na VV (vodové a temperové barvy, nůžky, lepidlo, tužka č. 

1, štětce, kelímek na vodu, hadr, podložku na lavici) a TV (cvičební úbor, dvoje boty – na ven 

a do tělocvičny bez černé podrážky). 

Doporučujeme kalkulačku s vědeckými funkcemi (goniometrické funkce, mocnina a 

odmocnina vyšších řádů). 

 

 


