
ŠKOLNÍ POTŘEBY pro školní rok 2022/2023 

Školní potřeby pro 6. ročník 

Český jazyk  –   1 sešit 564 (školní), 3 sešity 544 (slohový/literární, diktáty, čtenářský deník),  1 velký 

sešit  444 (slohové práce) 

Matematika  –  1 sešit 440 – nelinkovaný, 1 sešit 540, rýsovací potřeby (úhloměr, pravítko s ryskou, 

kružítko) 

Anglický jazyk –  1 sešit 544 – linkovaný, možno použít z předchozího ročníku, euro rychlovazač 

Dějepis –   2 sešity 544 (školní, prověrkový) 

Zeměpis –    1 nelinkovaný sešit 440, lenoch (popřípadě linkovaný 444) 

Výchova k občanství  –  1 sešit linkovaný 544 

Přírodopis –   444 linkovaný sešit,  tyčinkové lepidlo 

Fyzika –  1 sešit 424, 1 sešit 520 

Výchova člověka –   papírová složka nebo euro rychlovazač (na portfolio) 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova –   pastelky, fixy, tyčinkové lepidlo, nůžky, pracovní oděv, měkká tužka, ubrus na 

zakrytí lavice, štětce (ploché i kulaté různých velikostí), paleta na míchání barev, kelímek na vodu 

(stačí od jogurtu) 

Člověk a svět práce -1 sešit 520, lepidlo, nůžky, pracovní oděv na pozemek (starší kalhoty a boty), 

ručník (září, říjen, duben – červen); utěrka, zástěra, prostírání (listopad – březen), papírová složka, 

euro obaly. 

Tělesná výchova –   cvičební úbor do tělocvičny, na hřiště a vhodná obuv – botasky na hřiště a do 

tělocvičny bílá podrážka 

Výtvarná výchova –   pastelky, fixy, tyčinkové lepidlo, nůžky, pracovní oděv 

  

Školní potřeby pro 7. ročník 

Český jazyk  –  2 sešity 460/460e (jeden mluvnice, druhý sloh/literatura) velký sešit  444 (na slohové 

práce) z minulého ročníku, diktátový sešit z min. ročníku  

Matematika  –  sešit A4 nelinkovaný 440, sešit malý nelinkovaný 540, rýsovací potřeby (úhloměr, 

pravítko s ryskou, kružítko) 

Anglický jazyk –     1 sešit 544 – linkovaný, možno použít z předchozího ročníku, euro rychlovazač 

Německý jazyk –  2 sešity  544 

Dějepis –  1 sešit 544 

Zeměpis –  1 nelinkovaný sešit 440, lepidlo, složka nebo eurovazač (cca 20 ks na skripta) 



Výchova k občanství  –  1 sešit linkovaný 544 

Přírodopis –  440 nelinkovaný sešit, tyčinkové lepidlo 

Fyzika –  1 sešit 440, 1 sešit 520 

Výchova člověka –  sešit 524, papírová složka nebo euro rychlovazač (na portfolio) 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova –   pastelky, fixy, tyčinkové lepidlo, nůžky, pracovní oděv, měkká tužka, ubrus na 

zakrytí lavice, štětce (ploché i kulaté různých velikostí), paleta na míchání barev, kelímek na vodu 

(stačí od jogurtu) 

Člověk a svět práce -  zástěra nebo jiný pracovní oděv na vaření, utěrka a složka nebo euro 

rychlovazač 

Tělesná výchova –   cvičební úbor do tělocvičny, na hřiště a vhodná obuv – botasky na hřiště a do 

tělocvičny bílá podrážka 

Školní potřeby pro 8. ročník 

Český jazyk  – 8.B - 2 sešity 460/460e (jeden mluvnice, druhý sloh/literatura) velký sešit  444 (na 

slohové práce) z minulého ročníku, diktátový sešit z min. ročníku  

1 sešit 564 (školní), 3 sešity 544 (slohový, diktáty, literární), 1 velký sešit  444 (slohové práce)z 

minulého ročníku 

Matematika  – nelinkovaný sešit A4 (440), sešit malý nelinkovaný (540), rýsovací potřeby, kalkulátor 

s funkcemi 

Anglický jazyk –     1 sešit 544 – linkovaný, možno použít z předchozího ročníku, euro rychlovazač 

Německý jazyk –    1 sešit 544 

Dějepis –   1 sešit 544 

Zeměpis –    1 nelinkovaný sešit 440, lenoch (popřípadě linkovaný 444) 

Přírodopis –   440 nelinkovaný sešit, tyčinkové lepidlo 

Fyzika –   1 sešit 540, 1 sešit 520 

Výchova člověka –    1 sešit 524 (8.A,C – pouze euro složka A4 na materiály) 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova –   pastelky, fixy, tyčinkové lepidlo, nůžky, pracovní oděv, měkká tužka, ubrus na 

zakrytí lavice, štětce (ploché i kulaté různých velikostí), paleta na míchání barev, kelímek na vodu 

(stačí od jogurtu) 

Chemie –     1 linkovaný sešit 444, 1 linkovaný 524,  pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, 

oranžová), strouhátko, pravítko 



Přírodovědný seminář –    papírová složka nebo eurovazač,  nůžky, lepidlo 

ČaSP (dílny) –      papírová složka A4 (na vložení papírů A4), rýsovací potřeby, převlečení, kterému 

nevadí zašpinění případně natržení 

Tělesná výchova –    cvičební úbor do tělocvičny, na hřiště a vhodná obuv – botasky na hřiště a do 

tělocvičny bílá podrážka 

  

Školní potřeby pro 9. ročník 

Český jazyk  –     1 sešit 464 (velký linkovaný 60 listů),  2 sešity 544, 1 velký sešit  444 (slohové 

práce)z minulého ročníku 

Matematika  –     sešit A4 nelinkovaný (možno pokračovat z předchozího šk. roku), složku formátu 

A4 se zipem nebo na cvoček, rýsovací potřeby, kalkulačka 

Anglický jazyk –     1 sešit 544 – linkovaný, možno použít z předchozího ročníku, euro rychlovazač 

Německý jazyk –      2 sešity 544 

Dějepis –     1 sešit 544 

Zeměpis –       1 sešit 440, lenoch (popřípadě linkovaný 444) 

Výchova k občanství  –   eurorychlovazač (stačí základní papírový), 20 euro obalů A4 pro portfolium 

Přírodopis –     1 nelinkovaný sešit 440,  tyčinkové lepidlo 

Fyzika –   1 sešit 540,  1 sešit 520 

Chemie –     1 linkovaný sešit 444, 1 linkovaný 524,  pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, 

oranžová), strouhátko, pravítko 

Přírodovědný seminář –   papírová složka nebo euro rychlovazač, nůžky, lepidlo 

Výtvarná výchova –   pastelky, fixy, tyčinkové lepidlo, nůžky, pracovní oděv, měkká tužka, ubrus na 

zakrytí lavice, štětce (ploché i kulaté různých velikostí), paleta na míchání barev, kelímek na vodu 

(stačí od jogurtu) 

Tělesná výchova – cvičební úbor do tělocvičny, na hřiště a vhodná obuv – botasky na hřiště a do 

tělocvičny bílá podrážka 

Člověk a svět práce 9.A  –  rychlovazač plastový na euroobaly A4 + 10ks tenkých euroobalů 


