
Školní rok 2019/2020, sešity a pomůcky – I. stupeň 

2. ročník 

ČJ – 512 – 3x 

        520 – 1x  

 

M – 512 – 3x 

        420 – 1x   

HV – notový 

sešit, zobcová 

flétna 

   

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3 a 

dále kufřík, do kterého uložit: vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec 

plochý č. 12, č. 8, č. 6, č. 4, lepidlo Herkules, lepicí tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici, 

progressy, plastelínu, tužku č. 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, 

houbičku na nádobí, gumu 

3. ročník 

ČJ – 523 – 3x 

        520 – 1x 

Bude založen 

čtenářský 

deník (formát 

A4, tvrdé 

desky). 

M – 523 – 3x  

        420 – 1x            

AJ – 524 – 1x  HV – notový 

sešit (možno 

pokračovat z 

2. ročníku), 

zobcová flétna  

 

  

Do VV: 30 tvrdých výkresů A4, 20 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3 a 

dále kufřík, do kterého uložit: vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec 

plochý č. 12, č. 8, č. 6, č. 4, lepidlo Herkules, lepicí tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici, 

progresy, tužku č. 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na 

nádobí, gumu 

4. ročník 

ČJ – 523 – 4x 

Čtenářský 

deník 

(pokračování 

z 3. ročníku)  

 

M – 523 – 3x 

       420 – 1x 

 

V – 444 – 1x 

 

P – 424 – 1x  

 

AJ – 524 – 1x 

(možno 

pokračovat 

z 3. ročníku) 

HV – notový 

sešit (možno 

pokračovat 

z 3. ročníku), 

zobcová flétna  

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3 a 

dále kufřík, do kterého uložit: vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec 

plochý č. 12, č. 8, č. 6, č. 4, lepidlo Herkules, lepicí tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici, 

progresy,  tužku č. 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na 

nádobí, gumu 

5. ročník 

ČJ – 544 – 1x 

Čtenářský 

deník 

(pokračování 

ze 4. ročníku)  

 

M – 440 – 1x 

+ podložka 

(lenoch) 

IT – složky + 

10 euroobalů  

V – 544 – 1x 

(pokud možno 

s okrajem) 

P – 540 – 1x 

 

AJ – 524 – 1x 

(možno 

pokračovat 

ze 4. ročníku)  

HV – notový 

sešit (možno 

pokračovat ze 

4. ročníku), 

zobcová flétna  

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 10 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3 a 

dále kufřík, do kterého uložit: vodové barvy a temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec 

plochý č. 12, č. 8, č. 6, č. 4, lepidlo Herkules, lepicí tyčinku, izolepu, nůžky, igelit na lavici, 

progresy,  tužku č. 1, zástěru nebo košili proti umazání, hadřík na vytírání štětců, houbičku na 

nádobí, gumu 

 

 

 

 



 

Školní rok 2019/2020, sešity a pomůcky – II. stupeň 

6. ročník 

ČJ – 564 – 1x 

        544 – 1x  

        524 – 1x 

(všechny 

pokud možno 

s okrajem) 

M – 440 nebo 

460 – 1 x 

IT – složky + 

10 euroobalů 

D – 564 – 1x 

OV – složky + 

euroobaly 

AJ – 544 – 1x  

  

Z – 540 – 1x 

F – 540 – 1x  

 

 

P – 540 – 1x, 

složky + 

euroobaly 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, 

kufřík, vodové barvy, temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý i kulatý č. 4, 6, 8, 

12, lepidlo, izolepu, špejle, nůžky, igelit na lavici, progressy, voskovky, zástěru/košili, hadřík, 

pastelky, fixy, silný a tenký černý fix, guma, obyčejná tužka, houbičku na nádobí, černý fix 

7. ročník 

ČJ – 564 – 1x 

        544 – 1x  

        524 – 1x 

(všechny 

pokud možno 

s okrajem) 

M – 440 nebo 

460 – 1 x 

D – 564 – 1x 

OV – složky + 

euroobaly 

AJ – 544 – 1x Z – 540 – 1x 

F – 540 – 1x 

 

P – 540 – 1x, 

složky + 

euroobaly 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, 

kufřík, vodové barvy, temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý i kulatý č. 4, 6, 8, 

12, lepidlo, izolepu, špejle, nůžky, igelit na lavici, progressy, voskovky, zástěru/košili, hadřík, 

pastelky, fixy, silný a tenký černý fix, guma, obyčejná tužka, houbičku na nádobí, černý fix 

8. ročník 

ČJ – 564 – 1x 

        544 – 1x  

        524 – 1x 

(všechny 

pokud možno 

s okrajem) 

M – 440 nebo 

460 – 1 x 

 

D – 564 – 1x 

OV – složky + 

euroobaly 

AJ – 544 – 1x, 

složky na 

konverzační 

témata 

NJ – 564 – 2x 

 

Z – 540 – 1x 

F – 540 – 1x 

 

P – 540 – 1x, 

složky + 

euroobaly 

CH – 540 – 1x 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, 

kufřík, vodové barvy, temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý i kulatý č. 4, 6, 8, 

12, lepidlo, izolepu, špejle, nůžky, igelit na lavici, progressy, voskovky, zástěru/košili, hadřík, 

pastelky, fixy, silný a tenký černý fix, guma, obyčejná tužka, houbičku na nádobí, černý fix 

9. ročník 

ČJ – 564 – 1x 

        544 – 1x  

        524 – 1x 

(všechny 

pokud možno 

s okrajem) 

M – 440 nebo 

460 – 1 x 

D – 564 – 1x 

OV – složky + 

euroobaly 

AJ – 544 – 1x, 

složky na 

konverzační 

témata 

NJ – 564 – 2x 

 

Z – 540 – 1x 

F – 540 – 1x 

 

P – 540 – 1x, 

složky + 

euroobaly  

CH – 540 – 1x 

Do VV: 20 tvrdých výkresů A4, 30 tvrdých výkresů A3, barevné papíry, desky na výkresy A3, 

kufřík, vodové barvy, temperové barvy, paletu, kelímek na vodu, štětec plochý i kulatý č. 4, 6, 8, 

12, lepidlo, izolepu, špejle, nůžky, igelit na lavici, progressy, voskovky, zástěru/košili, hadřík, 

pastelky, fixy, silný a tenký černý fix, guma, obyčejná tužka, houbičku na nádobí, černý fix 

 

 

 


