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Třída: 8.A 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Třídní učitelka: Mgr. Alena Uhlířová 

Sešity a pomůcky na jednotlivé předměty: 

Předmět (učitel) Číslo a počet sešitů (např. 1x544, 1x524) 

Český jazyk (Toš.) (4x524, 1X544) 

Matematika (Pin.) (2x460, 1x540-písemné práce, nebo 

z minulého školního roku, 1x420- čtvrtletní 

práce, nebo z minulého školního roku, 

podložku) 

Anglický jazyk (Mus.; Sedl.) (1x544, 1x524-písmené práce, 1x524- 

konverzace; 1x544- školní sešit, 1x524 

domácí sešit) 

Dějepis ( Hapt.) (1x444) 

Zeměpis (Hří.) (1x 420+ podložku) 

Přírodopis (Uhl.) (1x540 nebo z minulého školního roku, 

podložku) 

Fyzika (KapM.) (1x 565) 

Informatika (Hapt.) (------ ) 

Chemie (Sch.) (1x444- zápisy, 1x524- písemné práce) 

Výchova k občanství (Šej.) (1x524) 

Výchova ke zdraví (Škol.) (1x524 nebo z minulého školního roku) 

Německý jazyk (Fab.) (1x524, 1x 544, 1x propisovací folie A4) 

Ruský jazyk (Šej.) (1x444 nebo z minulého školního roku, 

1x524 nebo z minulého školního roku) 

Volba povolání (Toš.) (1x524) 
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Souhrn:  
Některé sešity mohou žáci využít z loňského školního roku (počty sešitů se poté mohou 

lišit). 

Rozdělení do skupin Aj bylo žákům zasláno na školní e-mail.  

obaly na sešity a knihy! 

1x propisovací folie A4 

2x velká podložka 

1x malá podložka 

 

Celkem počet sešitů: 27ks 

524 – 13x 

544 – 4x 

540 – 2x 

565 – 1x 

420 – 2x 

460 - 2x 

444 – 3x  

Vybavený penál pastelkami, nůžkami, lepidlo v tubě, psací potřeby, zvýrazňovač 

 

Výtvarná výchova-kufřík (nebo plastová krabice s víkem): 

-  malá sada temperových barev+ dokoupit hnědou temperu (není v malé sadě) a ještě 

jednu bílou!!! 

- paleta na tempery 

- pastelky, křídy (suché pastely) 

- tuš 

- obyčejná tužka č. 1 a měkká guma na gumování 

- 2 ploché a 2 kulaté štětce – vždy jeden tlustý a jeden slabší 

- 1 slabý a 1 silný černý fix 

- nůžky, lepidlo na papír v tubě a lepidlo Herkules 

- sada barevných papírů 

- igelitový ubrus nebo fólie (vel. 70 cm) 

 

POMŮCKY BUDE MÍT KAŽDÝ VLASTNÍ, ŽÁDNÉ PŮJČOVÁNÍ A CHOZENÍ PO TŘÍDĚ!!! 

 

 


