
Seznam pomůcek – 9.A, školní rok 2022/2023 

Ceny jsou orientační. Vše bude upřesněno na začátku školního roku: 

- kopírování 160 Kč, 

- pracovní sešity do matematiky, českého a anglického jazyka – cca 800 Kč, 

- pracovní sešity Přijímačky do matematiky a českého jazyka – cca 300 Kč, 

- výtvarná výchova 100 Kč, 

- Semiramis 300 Kč, 

- divadlo HK 300 Kč, 

- výdaje spojené s ukončením základního vzdělání (mikiny, trička atd.), 

- náklady na školní výlet na konci devátého ročníku, 

Požadavky na sešity a další pomůcky: 

Český jazyk pokračovat v sešitech (1x velký A4, linkovaný 464) 

Angličtina pokračovat v sešitech – 1x 564 (544), 1x 624 (notýsek), fólie 

Ruský jazyk pokračovat v sešitech 

Německý jazyk pokračovat v sešitech, mazací tabulka + fix 

Matematika pokračovat v sešitech - 440, 565(545)  
rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, úhloměr, pravítko, kružítko,  
tužka č. 1,2,3, guma 
kalkulačka s funkcemi  

Dějepis v sešitě pokračují + mazací tabulka, fix + 20 Kč (portfolio) 

Zeměpis A5 linkovaný (možnost pokračovat), atlas 

Přírodopis pokračovat v sešitě nebo linkovaný velký 464  

Výchova k občanství sešit 544 nebo pokračovat v sešitě 

Informatika sešit čtverečkovaný 525 

Chemie pokračovat v sešitě nebo linkovaný velký 464  

Fyzika čtverečkovaný malý 545 (možnost pokračovat) 

Hudební výchova možnost pokračovat nebo 524 

Člověk a svět práce sešit 544 

Výtvarná výchova sada štětců – ploché a kulaté, tempery, vodové barvy, pastelky (kvalitnější 
Kohinoor nebo Anilínové), lepidlo (tyčinkové Kores, tekuté Herkules), 
nůžky, černá tuš, voskovky, paleta, kelímek na vodu, igelitový ubrus na 
lavici, hadr, zástěra či staré tričko, guma, tužka č. 1, 2, 3, černý fix 0,5. 

Tělesná výchova sportovní oblečení, boty do tělocvičny – světlá podrážka nebo sálovky, boty 
na ven, gumička do vlasů 

 

- obaly na učebnice a sešity, 

- vybavený penál (propisovací tužky či pera, obyčejné tužky č. 1, 2, 3, ořezávátko, pastelky, 

pravítko, guma, lepidlo, nůžky). 

 

Krásné prázdniny všem a budu se moc těšit na poslední rok s vámi :-) 

 

        Vaše třídní učitelka Matyášová 


