
         6. ročník VI.A ( TU Mgr. Marie Liczmanová)

Čj karis blok A5 s linkovanými papíry, 5x eurofolie A5, 4x dvojlist A4

Aj 1x 524 (testový), 1x564 (gramatika), slovníček OPTYS(můžete pužít slovník z 1. 
stupně ,pokud je v dobrém stavu) ,  fólie A4 - dvojlist, tužka

His 2x 540 (školní a testový, testový zůstává až do 9. tř.)

Vo 1x 544

Vz 1x 544

Z 1x 540, lenoch A5

M 1x 460, 2x 540, podložka lenoch A4 (linky), rýsovací potřeby - pravítko,
trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr

Př 1x 460, lenoch

F 1x 545 (565)

Hv sešit s tvrdými deskami A5 (kniha), 1x notový sešit - červený s pomocnými 
linkami

Vv
10 výkresů A3, 10 výkresů A4, tempery, štětce, pastelky, guma, tužka HB/1, 
nůžky, barevné papíry, lepidlo, anylinové vodové barvy, kelímek (vše ostatní dle 
potřeby)

Pč 1x 540, podložka lenoch A5

Tv cvičební úbor, obuv NON MARKING + venkovní aktivity

Inf 1x 445 (možno pokračovat z minulého roku)

Balík papírů na kopírování (bude využito na tisk pracovních listů, výukových 
materiálů…)

Poznámka: Pracovní sešity byly zakoupeny školou hromadně v červnu.



         6. ročník VI.B (TU Mgr. Jana Koláriková)

Čj karis blok A5 s linkovanými papíry, 5x eurofolie A5, 4x dvojlist A4

Aj 1x 524 (testový), 1x564 (gramatika), slovníček OPTYS(můžete pužít slovník z 1. 
stupně ,pokud je v dobrém stavu) , fólie A4 - dvojlist, tužka

His 2x 540 (školní a testový, testový zůstává až do 9. tř.)

Vo 1x 544

Vz 1x 544

Z 1x 540

M 1x 460, 2x 540, podložka lenoch A4 (linky), rýsovací potřeby - pravítko,
trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr

Př 1x 460, lenoch

F 1x 545 (565)

Hv sešit s tvrdými deskami A5 (kniha), 1x notový sešit - červený s pomocnými 
linkami

Vv
10 výkresů A3, 10 výkresů A4, tempery, štětce, pastelky, guma, tužka HB/1, 
nůžky, barevné papíry, lepidlo, anylinové vodové barvy, kelímek (vše ostatní dle 
potřeby)

Pč 1x 540, podložka lenoch A5

Tv cvičební úbor, obuv NON MARKING + venkovní aktivity

Inf 1x 445 (možno pokračovat z minulého roku)

Balík papírů na kopírování (bude využito na tisk pracovních listů, výukových 
materiálů…)

Poznámka: Pracovní sešity byly zakoupeny školou hromadně v červnu.



7. ročník VII.A (TU Mgr. Radka Bugajová)

Čj linkovaný sešit s tvrdými deskami A4 (kniha) - pokračuje se z minulého roku

Aj 1x 524 (testový), 1x564 (gramatika), slovníček OPTYS, fólie A4 - dvojlist, 
tužka

Nj sešit s tvrdými deskami A5 (kniha), sešit na slovíčka A5 (slovníček)

Rj  2x 544, 1x 524 (testový), mazací fix na tabulku, hadřík

His 1x 540

Vo ---

Vz ---

Z 1x 560

M
1x 440 (460), 1x 540, podložka lenoch A4 (linky), rýsovací potřeby - 
pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr; školní i domácí sešit - 
možno pokračovat z minulého roku

Př 1x 440

F 1x 545 (565) - možno pokračovat z minulého roku

Ch ---

Hv sešit s tvrdými deskami A5 (kniha) - pokračuje se z minulého roku

Vv
10 výkresů A3, 10 výkresů A4, tempery, štětce, pastelky, guma, tužka 
HB/1, nůžky, barevné papíry, lepidlo, anylinoé vodové barvy, kelímek (vše 
ostatní dle potřeby)

Pč ---

Tv cvičební úbor, obuv NON MARKING + venkovní aktivity

Inf 1x 445 (možno pokračovat z minulého roku)

Poznámka: Pracovní sešity byly zakoupeny školou hromadně v červnu.



7. ročník VII.B (TU Mgr. Šárka Tedesco)

Čj linkovaný sešit s tvrdými deskami A4 (kniha) - pokračuje se z minulého roku

Aj 1x 524 (testový), 1x564 (gramatika), slovníček OPTYS, fólie A4 - dvojlist, 
tužka

Nj sešit s tvrdými deskami A5 (kniha), sešit na slovíčka A5 (slovníček)

Rj  1x 524 (testový), 2x 544

His 1x 540

Vo ---

Vz ---

Z 1x 440 /A4 nelinkovaný 40listů/

M
1x 440 (460), 2x 540, podložka lenoch A4 (linky), rýsovací potřeby - 
pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr

Př 1x 440

F 1x 545 (565) - možno pokračovat z minulého roku

Ch ---

Hv sešit s tvrdými deskami A5 (kniha) - pokračuje se z minulého roku

Vv
10 výkresů A3, 10 výkresů A4, tempery, štětce, pastelky, guma, tužka HB/1,
nůžky, barevné papíry, lepidlo, anylinové vodové barvy, kelímek (vše ostatní 
dle potřeby)

Pč ---

Tv cvičební úbor, obuv NON MARKING + venkovní aktivity

Inf 1x 445 (možno pokračovat z minulého roku)

Poznámka: Pracovní sešity byly zakoupeny školou hromadně v červnu.



         8. ročník VIII.A (TU Mgr. Jana Bohačíková)

Čj 2x 544, 1x 524, fólie A5

Aj 1x 524, 1x 564, slovníček A5 (OPTYS), fólie A4 - dvojlist, tužka

Nj sešit s tvrdými deskami A5 (kniha) - pokračuje se z minulého roku, sešit na
slovíčka A5 (slovníček)

Rj  2x 544 ( event.je možno pokračovat v sešitech z minulého školního roku )

His 1x 540

Vo 1x 544

Vz 1x 544

Z 1x 560

M
1x 460, 1x 540, podložka lenoch A4 (linky), rýsovací potřeby - pravítko,
trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, kalkulačka; školní i domácí sešit - 
možno pokračovat z minulého roku

Př 1x 440, lenoch

F 1x 545 (565) - možno pokračovat z minulého roku

Ch 1x 560, lenoch

Hv sešit s tvrdými deskami A5 (kniha) - pokračuje se z minulého roku

Vv
10 výkresů A3, 10 výkresů A4, tempery, štětce, pastelky, guma, tužka HB/1,
nůžky, barevné papíry, lepidlo, kelímek na vodu, anylinové vodové barvy (vše 

ostatní dle potřeby)
Pč 1x 540, podložka lenoch A5 (možnost pokračovat z 6.třídy)

Tv cvičební úbor, obuv NON MARKING + venkovní aktivity

Inf 1x 445 (možno pokračovat z minulého roku)

Poznámka: Pracovní sešity byly zakoupeny školou hromadně v červnu.



8. ročník VIII.B (TU Mgr. Ester Kolodziejová)

Čj 2x 544, 1x 524, fólie A5

Aj 1x 524, 1x 564, slovníček A5 (OPTYS), fólie A4 - dvojlist, tužka

Nj sešit s tvrdými deskami A5 (kniha) - pokračuje se z minulého roku, sešit na 
slovíčka A5 (slovníček)

Rj  2x 544 ( event.je možno pokračovat v sešitech z minulého školního roku )

His 1x 540

Vo 1x 544

Vz 1x 544

Z 1x 560

M 1x 460, 2x 540, podložka lenoch A4 (linky), rýsovací potřeby - pravítko, 
trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, kalkulačka

Př 1x 440, lenoch

F 1x 545 (565) - možno pokračovat z minulého roku

Ch 1x 560, lenoch

Hv sešit s tvrdými deskami A5 (kniha) - pokračuje se z minulého roku

Vv
10 výkresů A3, 10 výkresů A4, tempery, štětce, pastelky, guma, tužka HB/1, 
nůžky, barevné papíry, lepidlo, kelímek na vodu, anylinové vodové barvy 
(vše ostatní dle potřeby)

Pč 1x 540, podložka lenoch A5 (možnost pokračovat z 6.třídy)

Tv cvičební úbor, obuv NON MARKING + venkovní aktivity

Inf 1x 445 (možno pokračovat z minulého roku)

Poznámka: Pracovní sešity byly zakoupeny školou hromadně v červnu.



         9. ročník IX.A (TU Mgr. Romana Melecká)

Čj linkovaný sešit s tvrdými deskami A4 (kniha) - pokračuje se z minulého roku

Aj 1x 524, 1x 564, slovníček A5 (OPTYS), fólie A4 - dvojlist, tužka

Nj sešit s tvrdými deskami A5 (kniha) - pokračuje se z minulého roku, sešit na 
slovíčka A5 (slovníček)

Rj 2x 524 ( event. je možno pokračovat v sešitech z min.školního roku )

His 1x 540,

Vo 1x 424 (možno pokračovat z loňska)

Vz ---

Z 1x 560

M
1x 460, 1x 540, podložka lenoch A4 (linky), rýsovací potřeby - pravítko,
trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, kalkulačka; školní i domácí sešit - 
možno pokračovat z minulého roku

Př 1x A 460+lenoch (budeme psát do jednoho sešitu PŘ i CH)

F 1x 545 (565) - možno pokračovat z minulého roku

Ch přineste sešit z loňska - někteří ho máte v chemii

Hv ---

Vv
10 výkresů A3, 10 výkresů A4, tempery, štětce, pastelky, guma, tužka 
HB/1, nůžky, barevné papíry, lepidlo, voskovky, vodové barvy, kelímek na 
vodu a další dle aktuální potřeby - dle domluvy

Pč 1x 520, možnost pokračovat z loňska

Tv cvičební úbor, obuv NON MARKING + venkovní aktivity

Inf 1x 445 (možno pokračovat z minulého roku)

Poznámka: Pracovní sešity byly zakoupeny školou hromadně v červnu.



         9. ročník IX.B (TU Mgr. Rostislav Pečinka)

Čj linkovaný sešit s tvrdými deskami A4 (kniha) - pokračuje se z minulého roku

Aj 1x 524, 1x 564, slovníček A5 (OPTYS), fólie A4 - dvojlist, tužka

Nj sešit s tvrdými deskami A5 (kniha) - pokračuje se z minulého roku, sešit na
slovíčka A5 (slovníček)

Rj 2x 524 ( event. je možno pokračovat v sešitech z minul. školního roku )

His 1x 540,

Vo 1x 424 (možno pokračovat z loňska)

Vz ---

Z 1x 560

M 1x 460, 2x 540 , podložka lenoch A4 (linky), rýsovací potřeby - pravítko,
trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, kalkulačka

Př 1x A 460+lenoch (budeme psát do jednoho sešitu PŘ i CH)

F 1x 545 (565) - možno pokračovat z minulého roku

Ch přineste sešit z loňska - někteří ho máte v chemii

Hv ---

Vv
10 výkresů A3, 10 výkresů A4, tempery, štětce, pastelky, guma, tužka HB/1, 
nůžky, barevné papíry, lepidlo, anylinové vodové barvy, kelímek na vodu 
(vše ostatní dle potřeby)

Pč 1x 520, možnost pokračovat z loňska

Tv cvičební úbor, obuv NON MARKING + venkovní aktivity

Inf 1x 445 (možno pokračovat z minulého roku)

Poznámka: Pracovní sešity byly zakoupeny školou hromadně v červnu.


