9. A
Předmět

Anglický jazyk

1x linkovaný sešit A4, tvrdá fólie A4nutná!!

Český jazyk a literatura

2x sešit 544, 2x sešit 524, barevné propisky, fiksy

Německý jazyk

2x sešit 544

Ruský jazyk

2x sešit 524

Dějepis

sešit 544

Fyzika

sešit 540 nebo 560 + lenoch, kalkulačka

Zeměpis

sešit 440

Matematika

1 x440 nebo 460 + lenoch + obal
složka s euroobaly PORTFOLIO (žáci naší školy pokračují v portfoliu z 8. ročníku)
2 pravítka (z toho 1 trojúhelník s ryskou)
kružítko, úhloměr
mikrotužka nebo tužky č. 2 a 3, guma
pastelky, lepidlo, nůžky
vědecký kalkulátor
velký nelinkovaný sešit (440), pokračujte v sešitě z loňska, složka s euroobaly na
pracovní listy

Chemie
Přírodopis

složka, eurofolie

Výtvarná výchova
Výchova k občanství

sešit 524

Informatika
Hudební výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

sešit 524
sešit 524

Na další straně je 9. V

9. V
Předmět

Anglický jazyk

1x linkovaný sešit A4, tvrdá fólie A4nutná!!

Německý jazyk

2x sešit 544

Ruský jazyk

2x sešit 524

Český jazyk a literatura

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

Dějepis

složka s eurofoliemi s bílými papíry A4

Fyzika

sešit 540 nebo 560 + lenoch, kalkulačka

Zeměpis

sešit 440 + lenoch

Matematika

1 x440 nebo 460 + lenoch + obal
složka s euroobaly PORTFOLIO (žáci naší školy pokračují v portfoliu z 8. ročníku)
2 pravítka (z toho 1 trojúhelník s ryskou)
kružítko, úhloměr
mikrotužka nebo tužky č. 2 a 3, guma
pastelky, lepidlo, nůžky
vědecký kalkulátor
pracovní sešit č. 2 a č.3 z loňského roku
sešit 440 + po dohodě zakoupení knihy Testy z matematiky

Aplikovaná matematika
Chemie

velký nelinkovaný sešit (440), pokračujte v sešitě z loňska, složka s euroobaly na
pracovní listy

Přírodopis

složka, eurofolie

Výtvarná výchova
Výchova k občanství

sešit 524

Výchova ke zdraví
Informatika
Hudební výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

sešit 524
sešit 524

