Pomůcky do výuky školní rok 2022/23

8.C

předmět
Matematika

vyučující
Derková

Anglický jazyk

Ludíková

pomůcky
sešit 440, linkovaná podložka do sešitu (lenoch), sešit 520,
rýsovací potřeby: kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, další libovolné
pravítko,
tužka č.3 nebo mikrotužka, guma.
sešit 444 (nebo sešit z minulého roku, ale musí odpovídat velikosti A4
linkovaný), lepidlo, zvýrazňovače

Hudební výchova

Sobotková

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.

Fyzika

Zdražilová

Pracovní činnosti
Český jazyk
Cvičení z českého jazyka
Německý jazyk
VkO
Seminář z matematiky

Zdražilová
Dlabaja
Dlabaja
Dlabaja
Adamíková
Strnadel

Dějepis

Najmanová

Seminář z českého jazyka
Zeměpis
Seminář z dějepisu

Najmanová
Najman
Najmanová

Seminář z anglického jazyka
VkZ
Tv
Přírodopis

Teriaki
Chybová
Chybová
Chybová

Vv

Barnetová

Ruský jazyk

Barnetová

sešit 544, kalkulačka, testový sešit - 544 nebo 540, ve škole i žáci zakoupí
pracovní sešit
zakládací desky s 20 eurosložkami na ukládání pracovních listů
Sešity 1x 464, 1x 444, 1x 544
složka k ukládání materiálů/pracovních listů
Sešit: pokračování do sešitu z minulého šk. roku/ sešit 444
velký linkovaný sešit A4 (postačí sešit VkO z minulého roku)
sešit 540, kružítko, pravítka (trojúhelník s ryskou a rovné), úhloměr
1x 444 (velký linkovaný) - možnost použít sešit z minulého školního roku
1x sešit 524 - lze použít z minulého školního roku, složky/desky na
pracovní listy a jiné materiály
1x velký linkový sešit 444
složky/desky na pracovní listy a jiné materiály
sešit z minulého roku, nebo nový sešit 444, lepidlo, nůžky, zvýrazňovače
nebo pastelky, 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).
velký linkovaný sešit 444
cvičební úbor, sportovní boty do tělocvičny, sportovní boty na ven
sešit 440, linkovaná podložka do sešitu (lenoch)
nůžky, tužka 1, 2, centropen fix černý, lepidlo v tyčince - nejlépe Herkules,
UHU nebo Kores
1x A4 linkovaný sešit nový nebo z loňského roku, plně vybavené pouzdro,
zvýrazňovače, fix 0.3

