
Třída, předmět Pomůcky Poznámka

Anglický jazyk 2x sešit A5, tvrdá fólie pro psaní tužkou A4

Český jazyk a literatura sešit 544, 524, trhací blok A 5, zelená propiska!!!

Německý jazyk 2x sešit 544

Ruský jazyk 2x sešit 524

Dějepis složka, eurofolie

Fyzika sešit 540 nebo 560, kalkulačka

Zeměpis sešit 440 + lenoch

Matematika sešity: školní 440 nebo 460 + lenoch, 

složka s euroobaly PORTFOLIO možno pokračovat ze 7. třídy

vědecký kalkulátor

dvě pravítka (trojúhelník s ryskou), kružítko, úhloměr

tužka č.2 a 3 (nebo mikrotužka), lepidlo, nůžky, pastelky

Chemie velký nelinkovaný sešit (440), na procvičování sešit 520

Přírodopis desky (sloha) na materiály - A4

Výtvarná výchova 150 Kč

Výchova k občanství složka, eurofolie

PVP-Umělecký seminář 200 Kč

Hudební výchova notový sešit

Pracovní činnosti sešit 524
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Český jazyk a literatura sešit 544, 524, trhací blok A 5, zelená propiska!!!
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Anglický jazyk 2x sešit A5, tvrdá fólie pro psaní tužkou A4

Německý jazyk 2x sešit 544

Ruský jazyk 2x sešit 524

Český jazyk a literatura sešit 544, 524, trhací blok A 5, zelená propiska!!!

složku A4 na kopie

Dějepis složka, eurofolie

Fyzika sešit 540 nebo 560, kalkulačka

Zeměpis

Matematika sešity: školní 440 nebo 460 + lenoch, 

složka s euroobaly PORTFOLIO možno pokračovat ze 7. třídy

vědecký kalkulátor

dvě pravítka (trojúhelník s ryskou), kružítko, úhloměr
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Aplikovaná matematika velký nelinkovany sešit (440), pravítko, kružítko, kalkulačka

Chemie velký nelinkovaný sešit (440), na procvičování 520

Přírodopis desky (sloha) na materiály - A4
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