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předmět vyučující pomůcky

Tv Forýtek
seminář z Čj Navrátilová složky/desky na dokumenty k ukládání prac. listů a dalších materiálů
Seminář z matematiky Derková Sešit 520
Český jazyk Koudelka sešity stejné jako vloni; nůžky, lepidlo 

Anglický jazyk Ludíková, Teriaki
Fyzika Zaoral sešit 540, linkovaná podložka do sešitu (lenoch), 

Přírodopis Žvátorová sešit 440, linkovaná podložka do sešitu (lenoch), lepidlo

Hudební výchova Sobotková
Cvičení z českého jazyka Dlabaja složka k ukládání materiálů/pracovních listů
Německý jazyk Dlabaja Sešit 464

Zeměpis Honková

Dějepis Najman 1x velký linkový sešit 444 (je možné pokračovat v sešitě z minulého roku)
Seminář z dějepisu Najman 1x desky (papírové/plastové) na dokumenty, pracovní listy
Seminář ze zeměpisu Najman 1x desky (papírové/plastové) na dokumenty, pracovní listy

Matematika Hubená 
další pravítko, úhloměr, tužka č.3 

Vv Barnetová
Rj Barnetová, Kyasová 1x A4 linkovaný 444, rozdělení do skupin proběhne v září
VkO Barnetová 1x A5 linkovaný

cvičební úbor, sportovní boty do tělocvičny, sportovní boty na venkovní 
hřiště

sešit 444 (nebo sešit z minulého roku, ale musí odpovídat velikosti A4 
linkovaný), lepidlo, zvýrazňovače. Pro skupinu paní učitelky Teriaki 
mobilní telefon nebo tablet (aktualizovaný, nabitý, data nejsou potřeba, 
bude k dispozici žákovské připojení na wifi. Je však potřeba, aby žák byl 
schopen na mobilní zařízení instalovat počadovanou aplikaci). Rozdělení 
na skupiny bude v září.

složky/desky na dokumenty k ukládání prac. listů a dalších materiálů, 
lepidlo

Většina má v hudebně velký nelinkovaný sešit A4, kdo si vzal domů, 
donese si ho a kdo potřebuje nový, pořídí i starší hlavně k lepení not ve 
formátu opět A4. Mobilní telefon či tablet - za dodržování podmínek 
stanovených školním řádem a řádem hudebny je to vítaný pomocník. 
Taktéž můžete používat vlastní hudební nástroj, pokud je doma k 
dispozici a je lehce přenosný. Během roku sbírejte odpadový materiál k 
výrobě netradičních hudebních nástrojů: různobarevné vršky od pet lahví, 
ruličky od kuchyňských utěrek, případně velké od koberců, obaly od 
actimelů, další zajímavé obaly, skočápky od různých ořechů.

složka na dokumenty k ukládání prac. listů a dalších materiálů, eurosložky 
- možnost pokračovat v portfoliu z loňského školního roku, pastelky, 
lepidlo, pravítko

sešit 460, linkovaná podložka do sešitu A4, sešit 540, kružítko, pravítko s 
ryskou, 

nůžky, tužka 1, 2, centropen fix černý, lepidlo v tyčince - nejlépe Herkules, 
UHU nebo Kores


	7B

