
POMŮCKY, KTERÉ PO ŽÁCÍCH POŽADUJÍ UČITELÉ JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ pro školní rok 2020/2021

ČJL M AJ NJ FrJ Př Fy, Ze Děj Che Ov ČaSP Hv Vv Ekop

6.A seš. 464; 544, 524, 664, pracovní sešit - 

vybíráme 85,- do 10. 9., 10 eurofolií se 

složkou 

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

seš 524 - 2ks seš. 544  

slov. 664 PS 

144 Kč

seš. 524- 3x sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ. 540 

nebo 560

SEŠ.540 sešit 524 a 444, složka a 

10ks eurofolií, mazací 

tabulka se 2 fixy, hadřík, 

plast.obálka A4, lepidlo 

xxx seš.544 sešit 520, prac. 

oděv

sešit 564, notový 

sešit (16 listů)

vodové barvy, kelímek, kulatý štětec

,temperové barvy, paleta, plochý štětec, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, nejlépe značka Kores), suché pastely, fixy, 

voskovky, měkká tužka (č.1), guma, pokrývka lavice (igelitový 

ubrus), hadřík, zástěra (tričko)…vše v krabici, 100 Kč na materiál

6.B seš. 464; 544, 524, 664, pracovní sešit - 

vybíráme 85,- do 10. 9., 10 eurofolií se 

složkou 

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

sešit 524 - 2 ks, 

sešit s názvem 

Slovníček, sešit 

440 - 1 ks

xxx xxx sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ. 540 

nebo 560

seš 440, 10 

eurofolii se 

složkou

sešit 524 a 444, složka a 

10ks eurofolií, mazací 

tabulka se 2 fixy, hadřík, 

plast.obálka A4, lepidlo 

xxx seš. 544 sešit 520, prac. 

oděv

sešit 564, notový 

sešit (16 listů)

vodové barvy, kelímek, kulatý štětec

,temperové barvy, paleta, plochý štětec, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, nejlépe značka Kores), suché pastely, fixy, 

voskovky, měkká tužka (č.1), guma, pokrývka lavice (igelitový 

ubrus), hadřík, zástěra (tričko)…vše v krabici, 100 mKč na 

materiál

sešit 424

6.C seš. 464; 544, 524, 664, pracovní sešit - 

vybíráme 85,- do 10. 9., 10 eurofolií se 

složkou 

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

sešit 524 - 2 ks, 

sešit s názvem 

Slovníček, sešit 

440 - 1 ks

xxx xxx sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ. 540 

nebo 560

seš 440, 10 

eurofolii se 

složkou

sešit 524 a 444, složka a 

10ks eurofolií, mazací 

tabulka se 2 fixy, hadřík, 

plast.obálka A4, lepidlo 

xxxx sešit523 sešit 520, prac. 

oděv

sešit 564, notový 

sešit (16 listů) - noví 

žáci, jinak 

pokračujeme v 

sešitech z loňského 

roku

sešit 440, vodové barvy, kelímek, kulatý štětec

,temperové barvy, paleta, plochý štětec, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, nejlépe značka Kores), suché pastely, fixy, 

voskovky, měkká tužka (č.1), guma, pokrývka lavice (igelitový 

ubrus), hadřík, zástěra (tričko)…vše v krabici,100 Kč na materiál

7.A seš. 464; 544, noví žáci navíc- seš. 524, 

664. Pracovní sešit - vybíráme 85,- do 

10. 9., 10 eurofolií se složkou (dílny 

čtení, noví žáci). Pokud jsou sešity 

nepopsány, pokračujeme.

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

seš 524 - 1ks, 

Matu -

2ks,projektový 

sešit z loňska

v sešitě 

pokračují, 

PS 144 Kč

sešit 524-2x sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ. 540 

nebo 560

SEŠ.540 nově sešit 444 a lepidlo, 

z min.roku sešit 524, 

složka a 10ks eurofolií, 

mazací tabulka se 2 fixy, 

hadřík, plast.obálka A4 

xxx seš.544 sešit 520, prac. 

oděv

sešit 564, notový 

sešit (16 listů) - noví 

žáci, jinak 

pokračujeme v 

sešitech z loňského 

roku

sešit 440, vodové barvy, kelímek, kulatý štětec

,temperové barvy, paleta, plochý štětec, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, nejlépe značka Kores), suché pastely, fixy, 

voskovky, měkká tužka (č.1), guma, pokrývka lavice (igelitový 

ubrus), hadřík, zástěra (tričko)…vše v krabici, 100 Kč na materiál

7.B seš. 464; 544, noví žáci navíc - seš. 524, 

664. Pracovní sešit - vybíráme 85,- do 

10. 9., 10 eurofolií se složkou (dílny 

čtení, noví žáci). Pokud jsou sešity 

nepopsány, pokračujeme.

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

seš 524 - 1ks v sešitě 

pokračují, 

PS 144 Kč

xxxx sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ. 540 

nebo 560

SEŠ.540 nově sešit 444 a lepidlo, 

z min. roku sešit 524, 

složka a 10ks eurofolií, 

mazací tabulka se 2 fixy, 

hadřík, plast.obálka A4 

xxx seš. 424 sešit 520, prac. 

oděv

sešit 564, notový 

sešit (16 listů) - noví 

žáci, jinak 

pokračujeme v 

sešitech z loňského 

roku

sešit 440, vodové barvy, kelímek, kulatý štětec

,temperové barvy, paleta, plochý štětec, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, nejlépe značka Kores), suché pastely, fixy, 

voskovky, měkká tužka (č.1), guma, pokrývka lavice (igelitový 

ubrus), hadřík, zástěra (tričko)…vše v krabici, 100 Kč na materiál

7.C seš. 464; 544, noví žáci navíc - seš. 524, 

664. Pracovní sešit - vybíráme 85,- do 

10. 9., 10 eurofolií se složkou (dílny 

čtení, noví žáci). Pokud jsou sešity 

nepopsány, pokračujeme.

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

pokračujeme v 

sešitech z 

loňska ( 524 - 1 

ks, Slovníček, 

44 -1 ks) 

seš.544 

slov. 664, 

PS 144 Kč

sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ. 540 

nebo 560

nově sešit 444 a lepidlo, 

z min.roku sešit 524, 

složka a 10ks eurofolií, 

mazací tabulka se 2 fixy, 

hadřík, plast.obálka A4 

seš. 424 sešit 520, prac. 

oděv

8.A seš. 464 (2X); 544, noví žáci navíc - seš. 

524, 664. Pracovní sešit - vybíráme 89,- 

do 10. 9., 10 eurofolií se složkou (dílny 

čtení, noví žáci). Pokud jsou sešity 

nepopsány, pokračujeme.

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

seš 524 - 1ks v sešitě 

pokračují, 

PS 153 Kč

xxx sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ. 540 

nebo 560

sešit420 nově sešit 444 a lepidlo, 

z min.roku sešit 524, 

složka a 10ks eurofolií, 

mazací tabulka se 2 fixy, 

hadřík, plast.obálka A4 

SEŠ. 540 

nebo 560

seš. 544 sešit 524, prac. 

oděv

sešit 564, notový 

sešit (16 listů) - noví 

žáci, jinak 

pokračujeme v 

sešitech z loňského 

roku

 vodové barvy, kelímek, kulatý štětec

,temperové barvy, paleta, plochý štětec, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, nejlépe značka Kores), suché pastely, fixy, 

voskovky, měkká tužka (č.1), guma, pokrývka lavice (igelitový 

ubrus), hadřík, zástěra (tričko)…vše v krabici, 100 Kč na materiál

8.B seš. 464 (2X); 544, noví žáci navíc - seš. 

524, 664. Pracovní sešit - vybíráme 89,- 

do 10. 9., 10 eurofolií se složkou (dílny 

čtení, noví žáci). Pokud jsou sešity 

nepopsány, pokračujeme.

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

pokračujeme v 

sešitech z 

loňska ( 524 - 1 

ks, Slovníček, 

44 -1 ks) 

xxx xxx sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ. 540 

nebo 560

sešit420 nově sešit 444 a lepidlo, 

z min. roku sešit 524, 

složka a 10ks eurofolií, 

mazací tabulka se 2 fixy, 

hadřík, plast.obálka A4 

SEŠ. 540 

nebo 560

seš. 544 sešit 524, prac. 

oděv

sešit 564, notový 

sešit (16 listů) - noví 

žáci, jinak 

pokračujeme v 

sešitech z loňského 

roku

sešit 440, vodové barvy, kelímek, kulatý štětec

,temperové barvy, paleta, plochý štětec, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, nejlépe značka Kores), suché pastely, fixy, 

voskovky, měkká tužka (č.1), guma, pokrývka lavice (igelitový 

ubrus), hadřík, zástěra (tričko)…vše v krabici, 100 Kč na materiál

9.A seš. 464; 544, noví žáci navíc - seš. 524, 

664. Pracovní sešit - vybíráme 89,- do 

10. 9., 10 eurofolií se složkou (dílny 

čtení, noví žáci). Pokud jsou sešity 

nepopsány, pokračujeme.

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

seš 524 - 1ks v sešitě 

pokračují, 

PS 153 Kč

xxx sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ. 540 

nebo 560

sešit420 SEŠ.540 SEŠ. 540 

nebo 560

seš.544 10 eurofolií se 

složkou + 10 

papírů A4

sešit 564, notový 

sešit (16 listů) - noví 

žáci, jinak 

pokračujeme v 

sešitech z loňského 

roku

vodové barvy, kelímek, kulatý štětec

,temperové barvy, paleta, plochý štětec, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, nejlépe značka Kores), suché pastely, fixy, 

voskovky, měkká tužka (č.1), guma, pokrývka lavice (igelitový 

ubrus), hadřík, zástěra (tričko)…vše v krabici, 100 Kč na materiál

9.B seš. 464; 544, noví žáci navíc - seš. 524, 

664. Pracovní sešit - vybíráme 89,- do 

10. 9., 10 eurofolií se složkou (dílny 

čtení, noví žáci). Pokud jsou sešity 

nepopsány, pokračujeme.

seš 440, 520, 

rýs. potřeby

pokračujeme v 

sešitech z 

loňska ( 524 - 1 

ks, Slovníček, 

44 -1 ks) 

v sešitě 

pokračují, 

PS 144 Kč

sešit 540, 10 

eurofolii se 

složkou

SEŠ.540 seš.544 10 eurofolií se 

složkou + 10 

papírů A4

sešit 564, notový 

sešit (16 listů) - noví 

žáci, jinak 

pokračujeme v 

sešitech z loňského 

roku

vodové barvy, kelímek, kulatý štětec

,temperové barvy, paleta, plochý štětec, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, nejlépe značka Kores), suché pastely, fixy, 

voskovky, měkká tužka (č.1), guma, pokrývka lavice (igelitový 

ubrus), hadřík, zástěra (tričko)…vše v krabici, 100 Kč na materiál


