6. A
Předmět

Anglický jazyk

1x linkovaný sešit A4, tvrdá fólie A4nutná!!

Český jazyk a literatura

1x sešit 544, 2x sešit 524, 1x sešit 424 nebo 444, blok A5, zelená propiska, pravítko

Dějepis

sešit 544

Fyzika

sešit 540 nebo 560 + lenoch, kalkulačka

Zeměpis

sešit 440 + lenoch

Matematika

Přírodopis

1 x440 nebo 460 + lenoch + obal
složka s euroobaly PORTFOLIO (žáci naší školy pokračují v portfoliu z 5. ročníku)
mikrotužka nebo tužky č. 3 a 2, guma
kružítko
pastelky, nůžky, lepidlo
mazací tabulka + fix
slohu s uzavíráním na rýsovací potřeby
sešit 540

Výtvarná výchova

sešit 510

Výchova k občanství

sešit 524

Výchova ke zdraví

složka, eurofolie

Informatika
Hudební výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

notový sešit
1 x 520

Na další straně je 6. B

6. B
Předmět

Anglický jazyk

1x linkovaný sešit A4, tvrdá fólie A4nutná!!

Český jazyk a literatura

1x sešit 544, 2x sešit 524, 1x sešit 424 nebo 444, blok A5, zelená propiska, pravítko

Dějepis

sešit 544

Fyzika

sešit 540 nebo 560 + lenoch, kalkulačka

Zeměpis

sešit 440 + lenoch

Matematika

Přírodopis

1 x440 nebo 460 + lenoch + obal
složka s euroobaly PORTFOLIO (žáci naší školy pokračují v portfoliu z 5. ročníku)
mikrotužka nebo tužky č. 3 a 2, guma
kružítko
pastelky, nůžky, lepidlo
mazací tabulka + fix
slohu s uzavíráním na rýsovací potřeby
sešit 540

Výtvarná výchova

sešit 510

Výchova k občanství

složka, eurofolie s bílými papíry A4

Výchova ke zdraví

složka, eurofolie

Informatika
Hudební výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

notový sešit
1 x 520

Na další straně je 6. V

6. V
Předmět

Anglický jazyk

1x linkovaný sešit A4, tvrdá fólie A4nutná!!

Český jazyk a literatura
Dějepis

1x sešit 444 (linkovaný A4), 1x 524 (linkovaný A5)
na práce do slohu - doporučuji trhací blok nebo portfolio s papíry
složka, eurofolie

Fyzika

sešit 540 nebo 560 + lenoch, kalkulačka

Zeměpis

složka, eurofolie

Matematika

Aplikovaná matematika

1 x 440 nebo 460 + lenoch + obal
složka s euroobaly PORTFOLIO (žáci naší školy pokračují v portfoliu z 5. ročníku)
mikrotužka nebo tužky č. 2 a 3, guma
kružítko
pastelky, lepidlo, nůžky
mazací tabulka + fix+hadřík
slohu s uzavíráním na rýsovací potřeby a další materiály
složka s euroobaly (zatím cca 10 ks, v nich bílé papíry A4)

Přírodopis

složka, eurofolie

Výtvarná výchova

sešit 510

Výchova k občanství

složka, eurofolie s bílými papíry A4

Výchova ke zdraví

složka, eurofolie

Informatika
Hudební výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

notový sešit
1 x 520

