
7.A    tř.uč.    Monika Erbsová

Zajistí škola (Platba rodiče v září.) Zajistí rodiče

Český Jazyk a Literatura
pracovní sešit: Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. a 2. díl; 

Nová škola, Čítanka pro 7. ročník základní školy, Fortuna

1x sešit 544 ( A5 linkovaný) = jazyk a sloh;  2x sešit 444 (A4 

linkovaný) = literatura a čtenářský deník ( nebo je možné 

pokračovat v psaní do čtenářského deníku z letošního školního 

roku))

Anglický Jazyk
 , Pracovní sešit Project English 3. díl (Oxford University Press, 

265,-),  
2x sešit 564, 2 sešity č. 524, 544 ECO,A5 linkovaný,cca 10 Kč

Německý jazyk

Ruský Jazyk Pracovní sešit Klassnyje druzja 1 (Klett, 190 Kč) sešit 544

Španělský jazyk Nuevo Ven 1,Edelsa,cca 600 Kč,je na 3 roky. 544 ECO A5 linkovaný,cca 10 Kč

Matematika a její 

aplikace
x

Sešit 444, sešit 440, sešit 544, sešit 540, podložka linkovaná 

(do sešitu) A4, A5, kružítko, pravítko 30 cm, trojúhelník s 

ryskou, úhloměr, pastelky, tužku č. 2, č. 3

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika x Sešit 445, nůžky, lepidlo, pravítko, zvýrazňovače

Přírodopis

Přírodopis s nadhledem pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, 2019 

(škola s nadhledem) - 78 Kč, Přírodopis s nadhledem pracovní 

sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia 7 (Škola s nadhledem), Ivana 

Pelikánová, FRAUS, 2019, 78 Kč 

A4 nelinkovaný sešit 40 listů, pastelky, podložka, lepidlo, A4 

nelinkovaný sešit 40 listů, podložka, pravítko, pastelky, lepidlo, 

tužka, guma, psací potřeby

Zeměpis

Hudební výchova nic

jakékoli kroužkové či jiné desky A4, do kterých lze zakládat A4 

euroobaly (průhledné s kroužky na straně) na pracovní listy; 

dále pak tvrdá psací podložka A4 s kovovým klipem nahoře

Výtvarná výchova
Redispera, uhel, rudka a další pomůcky;  výukové materiály k 

výtvarným technikám a vybraným uměleckým obdobím

Žáci budou mít kufřík ( vhodnější než box) a v něm pomůcky 

podle seznamu, který jim pošlu přes EŽK. Dětem letošních 6. 

tříd zůstávají kufříky ve škole, pomůcky včetně papírů si doplní 

v září.

Tělesná výchova x
cvičební úbor a vhodnou obuv na cvičení v tělocvičně i venku 

za chladu i za tepla

Výchova ke zdraví x sešit 420 + podložka

Pracovní činnosti

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PŘEDMĚTY SE UPŘESNÍ V ZÁŘÍ

PŘEDMĚT
Pomůcky


