Pomůcky pro školní rok 2020/2021 do 7. třídy
Český jazyk (ČJ): (Svobodová) V sešitu na literaturu (424),
dílnu čtení, sloh (424) lze pokračovat, pokud to volný prostor,
stav a úprava sešitu dovolí. 1x velký linkovaný sešit 444, 2x
malý linkovaný sešit 524. Ponecháváme si pracovní sešit Čtenářský deník.
Matematika (M): (Hájková) 2x velký nelinkovaný sešit 440
+ podložka, 1x velký nelinkovaný sešit 420 + podložka. V
sešitu na domácí úkoly lze pokračovat, pokud to volný
prostor, stav a úprava sešitu dovolí. Trojúhelník s ryskou,
pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka,
guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3.
Anglický jazyk (AJ): (Brdíčková) pokračujeme se sešity z min. roku, každý sešit očíslujte (od 1..) A
OBALTE, slovník - č.564 (584 nebo kniha A5), školní/domací sešit č.564, mluvnice č.644, folie A4,
MAZACÍ TABULKA S FIXEM, Usb flash - pro nahrávku k učebnici, sada barevných centropenů (propisek),
box na materiály portfolia, závěsné desky na testy, závěsné desky na doplňkové materiály, vytištěný Deník k
učebnici Project (vedeme od 5.třídy), 80ks papíru/žák bude vybráno od třídní uč.
Německý jazyk (NJ): (Vrabcová) 3 sešity:A5 -564 ( linkované silnější): gramatika, slovníček, školní/domácí,
1x eurodesky + 20 fólií
Výchova k občanství (Vo): (Svobodová) 1 x desky na eurofólie, 12 x eurofólie, 1x sešit A5 - 20 listů
(linkovaný)
Dějepis (D): (Svobodová) 1x A564 (linkovaný), silnější euroobal (desky) na pracovní listy, lze pokračovat v
sešitu ze 6. ročníku
Přírodopis (P): (Novotná) 1x sešit A4 nelink. - 60 listů
Zeměpis (Z): (Hájková) 1x sešit 544 nebo 564 (dle písma)
Fyzika (F): (Brožková) 1x nelinkovaný sešit A440 + podložka, PS a ŠS z minulého roku
Svět práce (Sp): (Novotná) desky na pracovní listy, sešit A5 ( 20 listů) , 15 čtvrtek A5, 10 čtvrtek A4, nůžky,
lepidlo, barevné papíry
Výchova ke zdraví (Vz): (Novotná) 1x A5 20 listů - linkovaný, 1 x silnější eurofólie na pracovní listy
Hudební výchova (Hv): (Šachová) bude upřesněno v září
Výtvarná výchova (Vv): (Kohoutová) alespoň 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), pastelky,
fixy, voskovky 24 barev, vodové a temperové barvy, paleta na míchání barev, barevné papíry, kelímek na
vodu, hadřík, pracovní košile nebo zástěra, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici,
kufřík nebo krabici na pomůcky
Tělesná výchova (Tv): (Svobodová/Chmelařová) cvičební úbor (kraťasy / tepláky, tričko), obuv vhodnou do
tělocvičny a na ven
Na začátku školního roku (v září 2020) se budou vybírat peníze na tištěné pracovní sešity a některé další
pomůcky.

Jana Svobodová, třídní učitelka

