
Předmět 

5. A  
žáci z 

Otnic a Lovčiček 

Přehled sešitů                                                  
a pomůcek pro školní rok 

2020/2021 

 

   

Čj  2 x 544, 524, 564   

Aj  2 x 564 kapesní slovník 

M  2x440, 2x520 rýsovací potřeby, barevné pastelky 

Inf  - - -   

Vlastivěda  444  

Př  444 pravítko, pastelky 

Hv  notový sešit, 540  

Vv  viz. seznam VV pro 5.A třídu  

Pč  - - -  

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 

 

 

 

 

 

Předmět 

5. B  
žáci z 

Bošovic a Milešovic 

Přehled sešitů                                                  
a pomůcek pro školní rok 

2020/2021 

 

   

Čj  2x544, 524, 564, 444  zelený centropen, deníček na úkoly 

Aj  564, 644  
spisovou desku nebo složku                         
(na ukládání papírů formátu A4) 
 

M  2x440, 2x520 rýsovací potřeby, barevné pastelky 

Inf  - - -  

Vlastivěda  444  

Př  444 pravítko, pastelky 

Hv  notový sešit, 540  

Vv  viz. seznam Vv 5.B  

Pč  - - -  

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 

 

 



Předmět 6. A  

Přehled sešitů                                                  
a pomůcek pro školní rok 

2020/2021 

 

   

Čj  2x544, 524, 564, 444  zelený centropen 

Aj 1-2-3  

544, 644 
564, 644 
524 

slovník, pravítko, zelený centropen  
spisovou desku nebo složku 
 
 

M  2 x 440, 520 rýsovací potřeby 

Inf  ---  

D  564, 524  

VOZ  2 x 544 zelený centropen 

Z  460 lenoch A4, pastelky, lepidlo 

F  464 
malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, 
nůžky 

Př  564  

Hv  notový sešit, 540  

Vv  viz. seznam Vv 6.A  

Pč  ---  

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 

 

 

 

 

 

Předmět 6. B  

Přehled sešitů                                                  
a pomůcek pro školní 

rok 2020/2021 

 

   

Čj  2x544, 524, 564, 444  zelený centropen 

Aj 1-2-3  

544, 644 
564, 644 
524 

slovník, pravítko, zelený centropen  
spisovou desku nebo složku 
 
 

M  2 x 440 rýsovací potřeby, pastelky 

Inf  ---  

D  444  

VOZ  2 x 524 zelený centropen 

Z  444  

F  464 malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Př  564  

Hv  notový sešit, 540  

Vv  viz. seznam Vv 6.B  

Pč  ---  

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 



 

Předmět 7. A 

Přehled sešitů                                                  
a pomůcek pro školní 

rok 2020/2021 

 

   

Čj  2x544, 524, 564, 444  zelený centropen 

Aj  544, 644 slovník, pravítko, zelený centropen  
 

Ni 
Šp 

 
3x524 
524, slovníček 644 

 

M  440(460), 2 x 520   rýsovací potřeby, pastelky 

D  524, 564  

VOZ  2 x 544 zelený centropen 

Z  460 lenoch A4, pastelky, lepidlo 

F  464 malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Př  564  

Hv  notový sešit, 540  

Vv  viz. seznam Vv 7.A  

Pč  420 VAŘENÍ, ochranný oděv, nůžky, lepidlo 

Sport. hry  --- cvičební úbor dle počasí, tenisky 

konv. Aj  564  

Akt    

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 

Předmět 7. B 
Přehled sešitů                                                  

a pomůcek pro školní 
rok 2020/2021 

 

   

Čj  2x544, 524, 564, 444  zelený centropen 

Aj  
544, 644 
524 

slovník, pravítko, zelený centropen  
 

Ni 
Šp 

 
3x524  
524, 644  

M  440(460), 2 x 520   rýsovací potřeby, pastelky 

D  524, 564  

VOZ  2 x 544 zelený centropen 

Z  460 lenoch A4, pastelky, lepidlo 

F  464 malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Př  440  

Hv  notový sešit, 540  

Vv  viz. seznam Vv 7.B  

Pč  420 VAŘENÍ, ochranný oděv, nůžky, lepidlo 

Sport. hry   cvičební úbor dle počasí, tenisky 

konv. Aj  564  

Akt    

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 



 

 

 

Předmět 8.A 

Přehled sešitů                                                  
a pomůcek pro školní rok 

2020/2021 

 

   

Čj  jinak 5 x 544  sešity ze 7. ročníku 

Aj  524  

Nj, Šj  
3x524  
524, 644 

pokračování v sešitech z 7.A 
- - - 

M  2 x 440, 520 rýsovací potřeby 

D  524, 564  

VOZ  2 x 544 zelený centropen 

Z  444 pravítko, pastelky 

F  464 malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Ch  565 
periodická soustava prvků – pevný formát A4, malá 
kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Př  564  

Hv  notový sešit, 540  

Vv  viz. seznam Vv 8.A  

Pč  424 Volba povolání 

CČj  524  

konv. Aj  (564) sešity ze 7. ročníku 

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 

Předmět 8.B 

Přehled sešitů                                                  
a pomůcek pro školní rok 

2020/2021 

 

   

Čj  jinak 5 x 544  sešity ze 7. ročníku 

Aj  2 x 544 slovník, pravítko, zelený centropen 

Nj, Šj  
3x524  
524, 644 

pokračování v sešitech z 7.B 
- - - 

M  2 x 440 rýsovací potřeby, pastelky 

D  524, 564  

VOZ  2 x 544 zelený centropen 

Z  444 pravítko, pastelky 

F  464 malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Ch  464 
periodická soustava prvků – pevný formát A4, 
malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Př  564  

Hv  notový sešit, 540  

Vv  viz. seznam Vv 8.B  

Pč  424 Volba povolání 

CČj  524  

konv. Aj  (564) sešity ze 7. ročníku 

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 



 

 

 
 

Předmět 9.A 

Přehled sešitů                                                  
a pomůcek pro školní 

rok 2020/2021 

 

   

Čj  (424, 564, 524)  Pokračování v sešitech z 8.A 

Aj  544, 644 slovník, pravítko, zelený centropen 

Nj, Šj  
(3x524)  
524, 644 

Pokračování v sešitech z 8.A  

M  440(460), 2 x 520 rýsovací potřeby, pastelky 

Inf  ---  

D  524, 564  

VOZ  2 x 544 zelený centropen 

Z  444 pravítko, pastelky 

F  464 malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Ch  464 
periodická soustava prvků – pevný formát A4, 
malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Př  460 lenoch A4, pastelky, lepidlo 

Hv  notový sešit, 540   

Vv  viz. seznam Vv 9.A  

Pč  424 Volba povolání 

Akt  ---  

konv. Aj  524  

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 

Předmět 9.B 

Přehled sešitů                                                  
a pomůcek pro školní rok 

2020/2021 

 

   

Čj  (424, 564, 524)  Pokračování v sešitech z 8.B 

Aj  544, 644 slovník, pravítko, zelený centropen  

Nj, Šj  
3x524  
524, 644 

Pokračování v sešitech z 8.B 

M  440 (460), 2x520 rýsovací potřeby, pastelky 

Inf  ---  

D  524, 564  

VOZ  2 x 544 zelený centropen 

Z  444 pravítko, pastelky 

F  464 malá kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Ch  464 
periodická soustava prvků – pevný formát A4, malá 
kalkulačka, pravítko, pastelky, lepidlo, nůžky 

Př  460 lenoch A4, pastelky, lepidlo 

Hv  notový sešit, 540   

Vv  viz. seznam Vv 9.B  

Pč  424 Volba povolání 

Akt  ---  

konv. Aj  524  

Tv   cvičební úbor dle počasí, tenisky 



Matematika – přehled potřeb 
- pravítko dlouhé 30 cm (jen na okraje) 
- pravítko trojúhelník s ryskou 
- pravítko trojúhelník další libovolný (nejlépe různostranný) 
- kružítko 
- úhloměr (od 6. ročníku) 
- měkká guma 
- tužky č. 2 a č. 3 
- barevné pastelky (ne fixy a červená propiska) 
- lepidlo a nůžky 

 
Zeměpis – přehled potřeb 
- barevné pastelky (ne fixy a červená propiska) 
- pravítko na podtrhávání 
- lepidlo a nůžky 

 
Praktické činnosti – Domácnost - Vaření 
lepidlo a nůžky 
- OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV  
 

Výtvarná výchova – K. Monteux  
(5.A) 
- v uzavíratelném kufříku 

- temperové barvy (12 ks) 

- vodové barvy (anilinky, 12 barev) 

- voskovky (Koh-i-noor), pastelky (12ks) 

- barevný papír, tyčinkové lepidlo, malé tekuté lepidlo Herkules 

- Centropen marker F 

- zástěra nebo staré tričko / košile 

- nůžky, ořezávátko se zásobníkem 

- houbička, starý sací hadřík 

- podložka (igelitový ubrus), kelímek na vodu 

- tuš černá, redispero s násadkou (neboli s hrotem, č.2) 

- plochý štětec č. 10 a 14, kulatý štětec č. 8, 12. 

 
 
Výtvarná výchova – D. Kovaříková, I. Čermáková 
(8.A, 9.A) 
- uzavíratelná krabice, kufřík 
- temperové barvy (Koh-i-noor) 
- vodové barvy (příp. anilinové barvy) 
- štětce (min. 3 ploché a 3 kulaté) 
- sklenice na vodu 
- paleta – folie A5 (bez jamek) 
- tuš černá a 3 špejle + redispero (násadka + špička) 
- voskové pastely 
- složka barevných papírů (neohýbat) 
- nůžky ostré, velké 
- lepidlo - (tyčinkové) 
- houbička, hadřík (savý, bavlna) 
- tužka č. 1 
NEPOVINNÉ: igelit na lavici, pracovní oděv (stará košile, zástěra) 

 



Výtvarná výchova – D. Tománková 
(6.A) 
- uzavíratelná krabice, kufřík 
- temperové barvy 
- vodové barvy 
- štětce (min. 3 ploché a 3 kulaté) 
- sklenice na vodu 
- paleta – folie A5 (bez jamek) 
- tuš černá a 3 špejle + redispero (násadka + špička) 
- černý permanentní fix  
- voskové pastely 
- složka barevných papírů (neohýbat) 
- nůžky ostré, velké 
- lepidlo - (tyčinkové) 
- houbička, hadřík (savý, bavlna) 
- tužka č. 1 
NEPOVINNÉ: igelit na lavici, pracovní oděv (stará košile, zástěra 
 
 
 

Výtvarná výchova – H. Třetinová, J. Hladká, D. Skaláková, L. Vojáčková 
(5.B, 6.B, 7.A, 8.B, 9.B) 
- uzavíratelná krabice, kufřík 
- temperové barvy – 10 ks (Koh-i-noor) 
- vodové barvy 
- štětce  3 ploché – z toho jeden opravdu široký na velké plocha 

3 kulaté – z toho jeden jemný a špičatý na detaily – č. 2 
- sklenice na vodu 
- paleta – folie A5 (bez jamek) 
- tuš černá a 3 špejle + redispero (násadka + špička velmi tenká) 
- voskové pastely – základní řada 
- složka barevných papírů (nerolovat, neohýbat) složku podepsat – odevzdá učiteli 
- nůžky ostré, velké 
- lepidlo - (tyčinkové) 
- houbička, hadřík (savý, bavlna) 
- tužka č. 1, 2, 3 a ořezávátko 
- igelit na lavici (rozměr 70x60 cm) 
- pracovní oděv (stará košile, zástěra) 
- starý zubní kartáček 
- 30 cm pravítko 
- černý Centropen (permanent) 
 
Potřebuje-li žák z temperových barev jen některé, nemusí si kupovat novou sadu, ale je možné si v papírnictví 
dokoupit jednotlivé kusy barev, které zrovna potřebuje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Výtvarná výchova – D. Mácová 
(7.B) 
- uzavíratelná krabice, kufřík  
- temperové barvy (Koh-i-noor)  
- vodové barvy 
- štětce (min. 3 ploché a 3 kulaté) (rozdílné velikosti)  
- kelímek na vodu  
- paleta – folie A5 (bez jamek)  
- tuš černá a 3 špejle + redispero (násadka + špička)  
- voskové pastely  
- složka barevných papírů (neohýbat)  
- nůžky ostré, velké  
- lepidlo - (tyčinkové)  
- houbička, hadřík (savý, bavlna)  
- tužka č. 1  
- igelit na lavici, pracovní oděv (stará košile (tričko), zástěra)  
 


