Pomůcky

Pomůcky

Pomůcky

Pomůcky

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

Čj

průsvitné desky na knoflík, notýsek,
1x564, 2x524, 2x544, barevné
propisovací tužky – zelená, černá,
červená

Čj

průsvitné desky na knoflík, notýsek,
1x564, 2x524, 2x544, barevné
propisovací tužky – zelená, černá,
červená

Aj

1x544, 1x644(slovníček), folie-desky

Aj

1x544, 1x644(slovníček), folie-desky

2.j

xxxxxxxxx

2.jaz 2x524, 1x644

M
D

1x564,1x440, 3x544, rýsovací
potřeby, podložka
564

M
D

1x564,1x440, 3x544, rýsovací
potřeby,podložka
1x564

Čj

průsvitné desky na knoflík, notýsek,
1x564, 2x524, 2x544, barevné
propisovací tužky – zelená, černá,
červená

Čj

průsvitné desky na knoflík, notýsek,
1x564, 2x524, 2x544, barevné
propisovací tužky – zelená, černá,
červená

Aj

1x544, 1x644(slovníček), folie-desky

Aj

1x544, 1x644(slovníček), folie-desky

2.j 2x524,1x 644 (D564)
M
D

Z

1x 464 (nebo 1x 460), plastové
desky s drukem

Z

1x 464 (nebo 1x 460), plastové
desky s drukem

Z

Př
F

440, pastelky, podložka
1x540,1x524, lepidlo kores-tyčinka

Př
F

440, podložka
1x540,1x524, lepidlo kores-tyčinka

Př
F

Rv

524

Ov

444

Ch

Ov
Hv
Inf
Pč

524
524 + notový sešit
444
1x524, folie - desky

Hv
Inf
Pč
PřP

524 + notový sešit
loňský ze 6.třídy - 444
1x624
1x440, podložka, pinzeta, žiletka

Rv
Ov
Hv
Pč

Vv

Tv

lepidlo, měkká tužka, nůžky, tuš,
3xštětec plochýš tětinový(č.2,6,10),
3xštětec kulatý vlasový(č.8,12,16),
barevné papíry, čtvrtky A4,A3, hadr,
igelit, černý fix, redispero, 2x kelímek,
temperové barvy, suché křídy, voskovky,
špejle, pracovní oblek, paleta - nebo kus
kartonu
cvičební obuv na hřiště, cvičební obuv
do tělocvičny s protiskluzovou
podrážkou, tričko, tepláky, kraťasy - vše
bez zipů (bezpečnost)
Rýsovací potřeby- tužky měkká a tvrdá,
pravítka - dlouhé, trojúhelník s ryskou,
trojúhelník bez rysky, úhloměr, kružítko

Vv

Tv

lepidlo, měkká tužka, nůžky, tuš,
3xštětec plochý štětinový(č.2,6,10),
3xštětec kulatý vlasový(č.8,12,16),
barevné papíry, čtvrtky A4,A3, hadr,
igelit, černý fix, redispero, 2x kelímek,
temperové barvy, suché křídy, voskovky,
špejle, pracovní oblek, paleta - nebo kus
kartonu
cvičební obuv na hřiště, cvičební obuv
do tělocvičny s protiskluzovou
podrážkou, tričko, tepláky, kraťasy - vše
bez zipů (bezpečnost)
Rýsovací potřeby- tužky měkká a tvrdá,
pravítka - dlouhé, trojúhelník s ryskou,
trojúhelník bez rysky, úhloměr, kružítko

1x564,1x440, 3x544, rýsovací
potřeby,podložka
1x564
1x 464 (nebo 1x 460), plastové desky
s drukem, malá platová obrysová
mapka ČR
1x440
1x540,1x524, lepidlo kores-tyčinka
1x544, 1x524, foliedesky,per.tab.prvků
1x524
xxxxxxxxx
1x524 + notový sešit
1x524, folie - desky

Vv

lepidlo, měkká tužka, nůžky, tuš, 3xštětec
plochý štětinový(č.2,6,10), 3xštětec
kulatý vlasový(č.8,12,16), barevné papíry,
čtvrtky A4,A3, hadr, igelit, černý fix,
redispero, 2x kelímek, temperové barvy,
suché křídy, voskovky, špejle, pracovní
oblek, paleta - nebo kus kartonu

Tv

cvičební obuv na hřiště, cvičební obuv do
tělocvičny s protiskluzovou podrážkou,
tričko, tepláky, kraťasy - vše bez zipů
(bezpečnost)
Rýsovací potřeby- tužky měkká a tvrdá,
pravítka - dlouhé, trojúhelník s ryskou,
trojúhelník bez rysky, úhloměr, kružítko

2.j 2x524, 1x644

D

1x564,1x440, 3x544, rýsovací
potřeby,podložka
564

Z

460, podložka

M

Př
F

440, pastelky
1x540,1x524, lepidlo kores-tyčinka
1x544, 1x524, folieCh
desky,per.tab.prvků
Ov 420
Hv 524 + notový sešit
Inf pokračovat ze 6. + 7. třídy 444
Pč 524

Vv

lepidlo, měkká tužka, nůžky, tuš, 3xštětec
plochý štětinový(č.2,6,10), 3xštětec kulatý
vlasový(č.8,12,16), barevné papíry,
čtvrtky A4,A3, hadr, igelit, černý fix,
redispero, 2x kelímek, temperové barvy,
suché křídy, voskovky, špejle, pracovní
oblek, paleta - nebo kus kartonu

Tv

cvičební obuv na hřiště, cvičební obuv do
tělocvičny s protiskluzovou podrážkou,
tričko, tepláky, kraťasy - vše bez zipů
(bezpečnost)
Rýsovací potřeby- tužky měkká a tvrdá,
pravítka - dlouhé, trojúhelník s ryskou,
trojúhelník bez rysky, úhloměr, kružítko

