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Třída: 6. B 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Třídní učitel/ka: Romana Erbenová 

Sešity a pomůcky na jednotlivé předměty: 

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

Čj  (R. Erbenová) 1x 424, 1x 564, 1x 544, 4x 524, popisovací folie A5 

(pět sešitů je na 2 – 4 roky) 

Aj (M. Fabiánová )                                                             

(K. Oždianová) 

1x 524, 1x 544, popisovací folie A4 

1x 444, 1x 544, popisovací fólie A4 

D  (H. Šimánová) 1x 544 

VkO (R. Erbenová) 1x 524 

VkZ (L. Dundová) 1x 544 

Z (J. Mlynářová) 1x 440 

M (V. Marušáková) 2x 440, 1x 520 

Př (Z. Schmidová) 1x 444, 1x 524 

F (   M. Pinková) 1x 445, 1x 524 

Hv ( I. Školníková) 1x notový sešit (nový, ne z I. st.) 

PzPř (J. Mlynářová, P. Pokorná ) 1x 440 

Eko (M. Janko) 1x 524 

In ( T. Haupt ) - 

SP (M. Pinková) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte 

text. 
1x 520 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Klikněte 

nebo klepněte sem a zadejte text. 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Klikněte 

nebo klepněte sem a zadejte text. 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Klikněte 

nebo klepněte sem a zadejte text. 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Klikněte 

nebo klepněte sem a zadejte text. 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 
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Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Klikněte 

nebo klepněte sem a zadejte text. 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Klikněte 

nebo klepněte sem a zadejte text. 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Klikněte 

nebo klepněte sem a zadejte text. 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Klikněte 

nebo klepněte sem a zadejte text. 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Klikněte 

nebo klepněte sem a zadejte text. 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

 
Souhrn: (červený text uvnitř je příklad, samozřejmě dle potřeby upravte) 

Obaly na učebnice 

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

-  vodové barvy a malá sada temperových barev 

- dokoupit hnědou temperu (není v malé sadě) a ještě jednu bílou!!! 

- paleta, kelímek na vodu, čistý hadřík 

- 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 

- jeden slabý a jeden silný černý fix 

- voskovky 

- 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!!! 

 

Zvolte prosím přiměřenou velikost kufříku nebo úložného boxu. 

 

 


