
I.A  zásobník na písmena a číslice, podložka na skládání+ skládací abeceda a číslice do 20 

obaly na učebnice a sešity, mazací tabulka Mája a fix 

pouzdro + 2 tužky č. 2, pastelky 12ks, strouhátko, gumu 

podepsané přezůvky v pytlíku 

VV do VV starou košili nebo zástěru, kelímek, nůžky s kulatou špičkou 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

II.A ČJ sešit 512 s pomocnými linkami - 4 ks, tužky č. 2-2ks, č. 3-1ks, pastelky 12 ks, guma, strouhátko, 2 

pera,  deníček 644, trhací blok 

M sešit 513 - 3 ks, sešit 510 – 1 ks, pravítko 20cm 

HV notový sešit 

VV vodové barvy,  kelímek, štětce ploché č. 6 a 12 

PV plastelína, nůžky, voskovky KOH-I-NOOR 12ks, tuhé lepidlo, kufřík 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

 III.A ČJ sešit 523 – 2x, sešit 513 – 1x, mazací tabulka a fix, dvojitá folie A5, 

 deníček 644  

M sešit 520, sešit 513, pravítko 20 cm, lenoch, tužka č. 2 a 3, kružítko, dvojitá fólie A4 

ČS 1x linkovaný sešit č. 523 

HV notový sešit ze 2.třídy 

VV vodové barvy, temperové barvy, tuš, suché pastely, kreslící karton A4 - 30 ks kreslící karton A3 - 20 

ks – 250 g (nikoliv skicák!), štětec plochý č. 12 a 6, hadřík 

PV plastelína, kvalitní nůžky, voskovky 12 ks, tuhé lepidlo, barevné papíry - 20 ks 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní), 2. pololetí: plavky, 

ručník, koupací čepice, pokud má dítě dlouhé vlasy 

AJ 3 x linkovaný sešit č. 523, slovníček 40 listů (rozdělení do 3 sloupců (cizí slovo, výslovnost, překlad - 

zakoupíte běžně v papírnictví) 

IV. A ČJ 4 x linkovaný sešit č. 523, trhací linkovaný blok, deníček na úkoly 

M 3 x linkovaný sešit č. 523 a 1 x sešit č. 520 + lenoch, dvojitá folie A5 

kružítko, pravítko 30 cm, trojúhelníkové pravítko s ryskou, 2x tužka č.3 

AJ 3 x linkovaný sešit č. 523 + slovníček 

ČS 2x linkovaný sešit č. 523 

HV notový sešit zůstává ze třetí třídy (nekupujte) 

VV vodové barvy, temperové barvy, ubrus, hadřík, tuš, barevné kulaté prašné křídy, měkká tužka, 

ořezávátko, štětec plochý č. 12 a 6 

PV lepidlo – tyčinku - raději větší, barevné papíry podepsané 20ks 

kvalitní ostré nůžky, pastelky, voskovky 

 vybavení pouzdra: 2 psací pera (jedno náhradní), malé pravítko v pouzdře, 2  tužky č. 3 a 2 tužky č. 

2, guma  

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní), 2. pololetí: plavky, 

ručník, koupací čepice, pokud má dítě dlouhé vlasy 

INF 1 x linkovaný 524 

AJ 2x linkovaný sešit č. 564,  sešit 524 starý testový AJ ze III.A ponechat 

V. A ČJ 8 x linkovaný sešit č. 523, trhací linkovaný blok A5, popisovací dvojitá fólie A4,  popisovací tabulka 

(kdo má z loňska, nekupuje; dokoupí jen fixy) 

M 4 x linkovaný sešit č. 523 (může být i 524), 1 x sešit bez linek č. 420 + lenoch A4, kružítko, malé 

pravítko do pouzdra, pravítko 30 cm, trojúhelníkové pravítko s ryskou, 2x tužka č. 3 (pentilka), guma  



ČS 2 x linkovaný sešit č. 523  

HV notový sešit 

VV a PV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, obuv sálová i venkovní) 

AJ 1x linkovaný sešit č. 564 a č.544, slovníček a starý testový AJ ze IV.A ponechat 

IT a KT 1x linkovaný 544 

V.B ČJ 6 x linkovaný sešit č. 523, trhací linkovaný blok, dvojitá folie A4 a A5, popisovací tabulka (kdo má 

z loňska, nekupuje; dokoupí jen fixy) 

M 4 x linkovaný sešit č. 523 (nebo sešit č. 544), 1 x sešit bez linek č. 420 + lenoch A4, kružítko, pravítko 

30 cm, trojúhelníkové pravítko s ryskou, 2x tužka č. 3 (pentilka), guma 

ČS 3 x linkovaný sešit č. 523  

HV notový sešit 

VV a PV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, obuv sálová  sportovní obuv venkovní ) 

AJ 3 x linkovaný sešit č. 544, slovníček (kapesní) 

IT a KT 1x linkovaný 544 

VI.A ČJ 2x 544, 4x 524, 1x 424 trhací linkovaný blok, Pravidla českého pravopisu, malé pravítko 

AJ Pracovní sešit k učebnici bude zakoupen hromadně, linkovaný sešit č. 564 a č. 544, testový sešit a 

slovníček ze 6. třídy, nůžky, lepidlo, zaplacený časopis žáci obdrží ve škole v září a pak každé další 

číslo 

D linkovaný sešit č. 444, nůžky, lepidlo 

VO 1x544 

Inf a KT 1x linkovaný 544 

Z nelinkovaný sešit č. 560, školní atlas světa Kartografie Praha 

M 3x 544, 1x nelinkovaný 440, kružítko, 2x tvrdá tužka č.3, pentilka, guma, malé pravítko do pouzdra, 

velké rovné pravítko 30 cm, pravítko s ryskou, úhloměr 

Př nelinkovaný sešit č. 560 

F nelinkovaný sešit č.440 nebo 460, nelinkovaný 540 kalkulačka 

HV 1x 524, notový sešit 

VV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

VZ 1x544 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

VI.B ČJ 2x 544, 4x 524, 1x 424 trhací linkovaný blok, Pravidla českého pravopisu, malé pravítko 

AJ prac. sešit zakoupíme hromadně, linkovaný sešit školní,sešit na domácí úkoly, sešit na testy format 

A5, fólie A4, sešit na slovíčka a fráze,složka na tvoření portfolia A4 s eurosložkami, zaplacený 

časopis Ready dostanou ve škole v září a pak každé další číslo 

D linkovaný sešit č. 444, nůžky, lepidlo 

VO 1x544 

Inf a KT 1x linkovaný 544 

Z nelinkovaný sešit č. 560, školní atlas světa Kartografie Praha 

M 3x 544, 1x nelinkovaný 440, kružítko, 2x tvrdá tužka č.3, pentilka, guma, malé pravítko do pouzdra, 

velké rovné pravítko 30 cm, pravítko s ryskou, úhloměr 

Př nelinkovaný sešit č. 560 

F nelinkovaný sešit č.440 nebo 460, nelinkovaný 540, kalkulačka 



HV 1x 524, notový sešit 

VV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

VZ 1x544 

TV cvičební úbor ( tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

VII. A ČJ 2x 544, 3x 524, malé pravítko 

AJ Pracovní sešit zakoupíme hromadně,1x linkovaný sešit č. 564, ponechat sešit na slovíčka a fráze, 

gramatický sešit, eurosložky do portfolia A4 - složka na materiály shromážděné  během minulého 

školního roku; možno pokračovat v loňských sešitech, zaplacený časopis REady dostanou v září ve 

škole 

RJ prac. sešit – zakoupíme hromadně, linkovaný sešit č. 524,544 

NJ prac. sešit se bude kupovat hromadně v září, 3x sešit 544 

D 1x sešit formátu A4 nelinkovaný s lenochem, nůžky, lepidlo / izolepa, malý linkovaný deníček na 

historické pojmy, 4x tvrdý papír A3 na projekty 

VO 1x plastový pořadač, 20 ks eurosložek do portfolia A4, 20 linkovaných A4 listů  

KT nelinkovaný sešit č. 520 

Z nelinkovaný sešit č. 560, školní atlas světa Kartografie Praha 

M nelinkovaný sešit č. 440, kružítko, tužka č. 3, úhloměr, trojúhelník s ryskou, další pravítko 

Př nelinkovaný sešit č. 560 

F nelinkovaný sešit č.440 nebo 460, nelinkovaný sešit 540, 

kalkulačka (nebo sešity z loňského roku) 

HV 1x 524, notový sešit 

VV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

VZ 1x544 

TV cvičební úbor ( tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

Pč Linkovaný sešit č. 524 

Inf nelinkovaný sešit č. 520 

VII. B ČJ 2x 544, 3x 524, malé pravítko 

AJ Pracovní sešit zakoupíme hromadně,1x linkovaný sešit č. 564, ponechat sešit na slovíčka a fráze, 

gramatický sešit, eurosložky do portfolia A4 - složka na materiály shromážděné  během minulého 

školního roku; možno pokračovat v loňských sešitech, zaplacený časopis REady dostanou v září ve 

škole 

RJ prac. sešit – zakoupíme hromadně, linkovaný sešit č. 524, 2x544 

NJ prac. sešit se bude kupovat hromadně v září, 3x sešit 544 

D 1x linkovaný sešit č. 444, nůžky, lepidlo  

VO 1x plastový pořadač, 20 ks eurosložek do portfolia A4, 20 linkovaných A4 listů  

KT a Inf 1x linkovaný sešit č. 544 

Z nelinkovaný sešit č. 560, školní atlas světa Kartografie Praha 

M nelinkovaný sešit č. 440, kružítko, tužka č. 3, úhloměr, trojúhelník s ryskou, další pravítko 

Př nelinkovaný sešit č. 560 

F nelinkovaný sešit č.440 nebo 460, nelinkovaný sešit 540, 

kalkulačka (nebo sešity z loňského roku) 

HV 1x 524, notový sešit 

VV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

VZ 1x544 



TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

Pč linkovaný sešit č. 524 

VIII. A ČJ 1x 544 (564), 4x 524, 1x 424 trhací linkovaný blok, malé pravítko 

AJ Pracovní sešit k učebnici bude zakoupen hromadně, linkovaný sešit č. 564 a č. 544, nůžky, lepidlo, 

zaplacený časopis obdrží žáci ve škole v září a pak každé další číslo 

RJ prac. sešit zakoupíme hromadně, linkovaný sešit č. 524,544 

NJ sešity z loňského roku (gramatický, slovníček a cvičební), pracovní sešit se bude kupovat hromadně 

v prosinci 

D 1x sešit formátu A4 nelinkovaný s lenochem, nůžky, lepidlo / izolepa, malý linkovaný deníček na 

historické pojmy, 4x tvrdý papír A3 na projekty 

VO 1x544 

Inf 1x linkovaný sešit č. 544 

Z nelinkovaný sešit č. 560, školní atlas světa Kartografie Praha 

M nelinkovaný sešit č. 440, kružítko, tužka č. 3, úhloměr, trojúhelník s ryskou, další pravítko 

Př nelinkovaný sešit č. 560 

F nelinkovaný sešit č. 540 

CH nelinkovaný sešit č. 540 

HV 1x 524, notový sešit; pokud jsou sešity z loňska nepopsané a udržované, lze použít i ty 

VV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

SP nelinkovaný sešit velký pracovní sešit zakoupíme hromadně 

VIII. B ČJ 1x 544 (564), 4x 524, 1x 424 trhací linkovaný blok, malé pravítko 

AJ Pracovní sešit k učebnici bude zakoupen hromadně, linkovaný sešit č. 564 a č. 544, nůžky, lepidlo, 

zaplacený časopis obdrží žáci ve škole v září a pak každé další číslo 

RJ prac. sešit zakoupíme hromadně, linkovaný sešit č. 524,544(nebo z loňského roku) 

NJ sešity z loňského roku (gramatický, slovníček a cvičební),  pracovní sešit se bude kupovat hromadně 

v prosinci 

D sešit z loňského roku, případně nový libovolný 

VO 1x544 

Inf 1x linkovaný sešit č. 544 

Z nelinkovaný sešit č. 560, školní atlas světa 

M nelinkovaný sešit č. 440, kružítko, tužka č. 3, úhloměr, trojúhelník s ryskou, další pravítko 

Př nelinkovaný sešit č. 560 

F nelinkovaný sešit č. 540 

CH nelinkovaný sešit č. 540 

HV 1x 524, notový sešit; pokud jsou sešity z loňska nepopsané a udržované, lze použít i ty 

VV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

SP nelinkovaný sešit velký, pracovní sešit zakoupíme hromadně 

IX. A ČJ 1x 544 (564), 4x 524, 1x 424 trhací linkovaný blok, malé pravítko 

AJ prac.sešit zakoupíme hromadně v průběhu školního roku, ve všech sešitech pokračujeme z minulého 

školního roku, eurosložky do portfolia A4 - složka na materiály shromážděné během školního roku a 

do konverzace, zaplacený časopis obdrží žáci ve škole v září, zvláštní sešit do konverzace dle 

vlastního výběru. 



 
RJ prac. sešit zakoupíme hromadně, linkovaný sešit č. 524,544 (pokračujeme i ve starých) 

NJ sešity z loňského roku (gramatický, slovníček a cvičební) 

D sešit z loňského roku, případně nový libovolný 

VO linkovaný sešit 464, nůžky a lepidlo 

Inf nelinkovaný sešit č. 520 

Z nelinkovaný sešit č. 560, školní atlas světa Kartografie Praha 

M nelinkovaný sešit č. 440, kružítko, tužka č. 3, úhloměr, trojúhelník s ryskou, další pravítko 

Př nelinkovaný sešit č. 560 

F nelinkovaný sešit č. 540 

CH nelinkovaný sešit č. 540 

HV 1x 524, notový sešit; pokud jsou sešity z loňska nepopsané a udržované, lze použít i ty 

VV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

Kon. 

v AJ 

sešit dle vlastního výběru, popřípadě blok, složka na materiály, zaplacený časopis Gate obdrží žáci 

v září 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

SP nelinkovaný sešit velký A4 – pokračuji z 8. roč. 

IX. B ČJ 1x 544 (564), 4x 524, 1x 424 trhací linkovaný blok, malé pravítko 

AJ prac.sešit zakoupíme hromadně v průběhu školního roku, ve všech sešitech pokračujeme z minulého 

školního roku, eurosložky do portfolia A4 - složka na materiály shromážděné během školního roku a 

do konverzace, zaplacený časopis obdrží žáci ve škole v září, zvláštní sešit do konverzace dle 

vlastního výběru 

RJ prac. sešit zakoupíme hromadně, linkovaný sešit č. 524,544  

NJ sešity z loňského roku (gramatický, slovníček a cvičební) 

D sešit z loňského roku, případně nový libovolný 

VO linkovaný sešit 464, nůžky a lepidlo 

Inf nelinkovaný sešit č. 520 

Z nelinkovaný sešit č. 560, školní atlas světa Kartografie Praha 

M nelinkovaný sešit č. 440, kružítko, tužka č. 3, úhloměr, trojúhelník s ryskou, další pravítko 

Př nelinkovaný sešit č. 560 

F nelinkovaný sešit č. 540 

CH nelinkovaný sešit č. 540 

HV 1x 524, notový sešit; pokud jsou sešity z loňska nepopsané a udržované, lze použít i ty 

VV měkká tužka, ostatní pomůcky budou zakoupeny hromadně 

Kon. 

v AJ 

sešit dle vlastního výběru, popřípadě blok, složka na materiály, zaplacený časopis Gate obdrží žáci 

v září 

TV cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, sálová obuv, sportovní obuv venkovní) 

SP nelinkovaný sešit velký A4 pokračujeme z 8. r. 


