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Zajistí škola (Platba rodiče v září.) Zajistí rodiče

Český Jazyk a Literatura
Opakujeme češtinu v 8. ročníku 1. a 2. díl (Nová škola, 

www.nns.cz, 44,- Kč a 44,- Kč),
1 sešit 564, 1sešit 464

Anglický Jazyk
 , Pracovní sešit Project English 4. díl (Oxford University Press, 

285,-),  , -

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

sešit 564 

Německý jazyk
pracovní sešit Klett maximal interaktiv 2 (Klett, 170,- Kč), 

pracovní sešit Klett maximal interaktiv 2 (cca 170,- Kč)

školní sešit A5 linkovaný (např. 544), školní sešit linkovaný A5 

(např. 544)

Ruský Jazyk Pracovní sešit Klassnyje druzja 2 (Klett, 190 Kč) sešit 544

Španělský jazyk Uz zakoupeno. 544 ECO linkovaný,cca 10 Kč

Matematika a její 

aplikace
x, x

Prosím o zajištění: sešit A4 (40-60 listů) bez linek s linkovanou 

podložkou, gumu, pravoúhlý trojúhelník s ryskou, kružítko, 

tužku č. 3, ořezávátko, úhloměr., Prosím o zajištění: sešit A4 

(40 listů) bez linek s linkovanou podložkou, tabulku periodické 

soustavy prvků, laboratorní plášť.

Statistické zpracování 

dat
---- x

Dějepis

Výchova k občanství

Fyzika x, x x, Sešit A5, č 560

Chemie

Přírodopis pracovní sešit Hravý přírodopis 8, nakl. TAKTIK (90,-) sešit 440 + podložka

Zeměpis x sešit 440; 

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

POŽADAVKY NA OSTATNÍ PŘEDMĚTY SE UPŘESNÍ V ZÁŘÍ

PŘEDMĚT
Pomůcky



Výtvarná výchova x, x, x

Kufr (krabice) s pomůckami je uložena v učebně VV. Žák v září 

zkontroluje, zda obsahuje: tužku č.1, gumu, pastelky, voskovky, 

černý fix, černou tuš, násadku s redisperem, vodovky (příp. 

anilinky), tempery, kelímek na vodu, paletu či míchací misky, 

štětce ploché a kulaté různých velikostí, savý hadřík, špičaté 

nůžky, lepidlo, barevné papíry, pracovní oděv (staré triko, 

košile). Čtvrtky zatím nekupujte, spotřebujeme nejdříve zbylé z 

loňska. , Šanon s projektem Dějiny ( v mém ) umění mají žáci 

zavedený z předchozích ročníků.

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

za chladu i za tepla

Výchova ke zdraví x A5 linkovaný sešit 40 listů, pravítko, lepidlo

Pracovní činnosti x sešit A5-544 linkovaný


