
Sešity a pomůcky pro školní rok 2022/2023                                                                                                             

 

Český jazyk: všechny sešity ponechat na příští školní rok (3x 524), 1x velký linkovaný 444 

Matematika: možnost pokračovat (1x velký nelinkovaný 440, 1x malý čtverečkovaný 565)  

rýsovací pomůcky – pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, tužka č. 1, 2, 3 

Anglický jazyk: 1x malý linkovaný 564, 1x 624 (velikost notýsku) + fólie (možno pokračovat) 

Zeměpis: sešit z loňska (1x velký linkovaný sešit 444), školní atlas - Kartografie 

Přírodopis: sešit z loňska (1x velký linkovaný 444)  

Dějepis: mazací tabulka + fix, 20 Kč, šanon (pořadač 7,5cm s pákou)   

Fyzika: možno pokračovat (1x malý čtverečkovaný 545) 

Informatika: 1x malý čtverečkovaný 525 (případně pokračovat z loňska) 

Hudební výchova: pokračovat v sešitě z 6. třídy (malý linkovaný 524) 

Výchova k občanství: možno pokračovat (1x velký linkovaný 444) 

Člověk a svět práce: možno pokračovat (1x malý linkovaný 524) 

Výchova ke zdraví: 1x velký linkovaný 444 

Tělesná výchova: sportovní oblečení do tělocvičny a ven, boty do tělocvičny (světlá podrážka), boty na ven 

Výtvarná výchova: kufřík nebo pevná krabice 

vodové barvy české výroby, tempery v tubách 6 barev, plochý štětec č. 12, 3 různé velikosti kulatých štětců, 

černá tuš v lahvičce, lepidlo v tyčince, lepidlo Hercules, paleta, ostré a kvalitní nůžky, pastelky, fixy, 

voskovky v pevné krabičce, igelit na lavici, kelímek na vodu, suché pastely, mikrofix 2x oboustranný (tenký i 

silnější, permanentní), zástěra nebo staré tričko, malý jutový přírodní provázek, cca 20 špejlí, 2x dřevěný  

kolíček, 2x složku barevných papírů, obyčejná tužka (bude v penálu) 

Obaly na učebnice, sešity a vybavený penál. 

 

Třídní fond na školní rok 2022/2023     7.A 

Vážení rodiče,  

na školní rok 2022/2023 budu do třídního fondu vybírat 1500 Kč (pracovní sešity, Project 2, Semiramis, 

kopírování, výtvarná výchova – papíry). Tyto peníze budu vybírat hned na začátku školního roku. V záři 

dostanete přesný rozpis. 

Dále Vaše děti čeká lyžařský kurz. Předběžná cena 4500 Kč. Částka bude ještě upřesněna. 

Děkuji  

Přeji krásné a pohodové prázdniny 

Lorencová Adéla 


