
 

Seznam sešitů a pomůcek pro žáky II. stupně ve školním roce 2021/2022 
 

Předmět 6. třída 7. třída 8.A třída 8.B třída 9. třída 
Český jazyk  

a literatura 

2x 524, 2x 544, 1x 564 

 

2x 524, 1x 564 

+ Slovník lit. pojmů  

(z loňska 564) 

Diktáty 524 z loňska,  

1x 524, 1x 544, 1 x 564 

+ Slovník lit. pojmů  

(z loňska 564) 

Diktáty 524 z loňska,  

1x 524, 1x 544, 1 x 564 

+ Slovník lit. pojmů  

(z loňska 564) 

Diktáty 524 z loňska,  

1x 524, 1x 544, 1 x 564 

+ Slovník lit. pojmů  

(z loňska 564) 

Anglický 

jazyk 

1x 544, sešit na slovíčka (A5 se sloupci) 1x 544, sešit na slovíčka (A5 se sloupci) 1x 544, sešit na slovíčka (A5 se sloupci) 1x 544, sešit na slovíčka (A5 se sloupci) 1x 544, sešit na slovíčka (se sloupci) 

Německý 

jazyk 

X 1x 544, sešit na slovíčka (se sloupci) 1x 544, sešit na slovíčka (se sloupci) 1x 544, sešit na slovíčka (se sloupci) 1x 544, sešit na slovíčka (se sloupci) 

Matematika Sešity: 2x 540, 1x 520, lenoch A5 

Rýsovací potřeby: 

2 pravítka ∆, kružítko, tužky č.2 a 3 

(nebo mikrotužka HB), guma, 

úhloměr zajistíme hromadně 

Sešity: 2x 440, 1x 520, lenoch 1 ks A4,  

lenoch 1 ks A5 

Rýsovací potřeby:  

2 pravítka ∆, kružítko, tužky 2 a 3, 

guma, úhloměr 

 

Sešity: 2x 440, 1x 520, 

Lenochy: 1x A4, 2x A5 

Rýsovací potřeby:  

2 pravítka ∆, kružítko, tužky č. 2 a 3, 

úhloměr, kalkulačka s funkcemi sin, 

cos… 

Sešity: 2x 440, 1x 520, 

Lenochy: 1x A4, 1x A5 

Rýsovací potřeby:  

2 pravítka ∆, kružítko, tužky č. 2 a 3, 

úhloměr, kalkulačka s funkcemi sin, 

cos… 

Sešity: 2x 440, 1x 520, 

Lenochy: 1x A4, 1x A5 

Rýsovací potřeby:  

2 pravítka ∆, kružítko, tužky č. 2 a 3, 

úhloměr, kalkulačka s funkcemi sin, 

cos… 

Informatika 524  X X X X 

Dějepis 444 444 444 444 444 

Občanská 

výchova 

544  544 544  544  544  

Fyzika 540, lenoch 560, lenoch, kalkulačka 560, lenoch, kalkulačka 560, lenoch, kalkulačka 560, lenoch, kalkulačka 

Chemie X X 440 + PSP + kalkulačka 440 + PSP + kalkulačka 440 + PSP + kalkulačka 

Přírodopis  440, lenoch, lepidlo + nůžky, pastelky 440, lepidlo + nůžky, pastelky 440, lenoch, lepidlo + nůžky 440, lenoch, lepidlo + nůžky 440, lenoch, lepidlo + nůžky 

Zeměpis 440 

 

2x sešit 420   

 lepidlo!!!, nůžky!!!, pastelky 

2x sešit 420   

 lepidlo!!!, nůžky!!!, pastelky 

2x sešit 420   

 lepidlo!!!, nůžky!!!, pastelky 

2x sešit 420   

 lepidlo!!!, nůžky!!!, pastelky 

Hudební 

výchova 

libovolný sešit libovolný sešit libovolný sešit libovolný sešit libovolný sešit 

Výtvarná 

výchova 

1x A4 sešit bez linek, 20x A4, 10x A3, 

5x A2, složka barevných papírů, 

voskovky, pastelky, suché křídové 

pastely, temperové a vodové barvy, 

ploché a kulaté štětce různých velikostí, 

kelímek, černá tuš, redis pero, černý fix 

2x (tenký + silnější), nůžky, lepidlo 1x 

v tyčince, 1x Herkules, hadr nebo ručník 

1x A4 sešit bez linek z loňska, 20x A4, 

10x A3, 5x A2, složka barevných papírů, 

voskovky, pastelky, suché křídové 

pastely, temperové a vodové barvy, 

ploché a kulaté štětce různých velikostí, 

kelímek, černá tuš, redis pero, černý fix 

2x (tenký + silnější), nůžky, lepidlo 1x 

v tyčince, 1x Herkules, hadr nebo ručník 

1x A4 sešit bez linek z loňska, 20x A4, 

10x A3, složka barevných papírů, 

voskovky, pastelky, suché křídové 

pastely, temperové a vodové barvy, 

ploché a kulaté štětce různých velikostí, 

kelímek, černá tuš, redis pero, černý fix 

2x (tenký + silnější), nůžky, lepidlo 1x 

v tyčince, 1x Herkules, hadr nebo ručník 

1x A4 sešit bez linek z loňska, 20x A4, 

10x A3, složka barevných papírů, 

voskovky, pastelky, suché křídové 

pastely, temperové a vodové barvy, 

ploché a kulaté štětce různých velikostí, 

kelímek, černá tuš, redis pero, černý fix 

2x (tenký + silnější), nůžky, lepidlo 1x 

v tyčince, 1x Herkules, hadr nebo ručník 

1x A4 sešit bez linek z loňska, 20x A4, 

10x A3, složka barevných papírů, 

voskovky, pastelky, suché křídové 

pastely, temperové a vodové barvy, 

ploché a kulaté štětce různých velikostí, 

kelímek, černá tuš, redis pero, černý fix 

2x (tenký + silnější), nůžky, lepidlo 1x 

v tyčince, 1x Herkules, hadr nebo ručník  

Rodinná 

výchova 

544 544 544 544 544  

Pracovní 

činnosti 

X 520 520 (i z loňska) 520 (i z loňska) X 

 

 

 

 


