
POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 2.stupeň 

Škola zajistí nákup pracovních sešitů k učebnicím v jednotlivých předmětech a nákup základních 

výtvarných potřeb. Sešity, rýsovací potřeby apod. si žáci na 2.stupni zajišťují ve vlastní režii. 

Seznam viz. níže. Děkujeme. 

PŘEDMĚT SEŠITY DALŠÍ POMŮCKY 

Anglický jazyk 
všechny ročníky:  
sešit č. 424 
sešit č. 524 (na testy)   

nůžky, lepidlo, pastelky, 

zvýrazňovač 

Matematika 

všechny ročníky:  

sešit č. 440      

sešit č. 445      

sešit č. 520     2x 

pravítko 2x (z toho minimálně 

jeden trojúhelník s ryskou) 

plastový úhloměr (0°- 180°) 

kružítko, tužky (č. 1, 2, 3), 

pastelky, guma 

na písemné práce propisovací 

pero, které nejde vygumovat 

8. a 9. ročník: kalkulačka s druhou 

a třetí mocninou a odmocninou 

Zeměpis 

6. – 8. ročník 

sešit č. 440 (lze i 444, 

kdo má raději linky) 

 

9.ročník 

sešit č. 444 

Školní atlas světa, Kartografie Praha 
(nový nebo i starší) 

Výchova ke zdraví 
ve všech ročnících 

sešit č. 544 
 

Výchova k občanství 
ve všech ročnících 

sešit č. 544 
 

Český jazyk 

Ve všech ročnících 

sešit č. 444 

Pracovní sešity, popř. písemkové 
sešity budou upřesněny či 
hromadně objednány na začátku 
září dle konkrétních vyučujících. 

Německý jazyk 

7. ročník 

sešit č. 444  

sešit č. 524 (na písemky)  
 

8. ročník 

sešit č. 444 

 

9. ročník 

sešit č.444 

 

Ruský jazyk 
ve všech ročnících 

sešit č.424  
 



Přírodopis 
ve všech ročnících 

sešit č.440  
lepidlo, nůžky 

 

Chemie 

ve všech ročnících 

sešit č.440  
 

Periodická tabulka prvků  

(A4, barevná, pevná) 

lepidlo, nůžky 

 

 

Fyzika 

6.ročník 

sešit č. 540 

sešit č. 520 

 

7.ročník 

sešit č. 540 

 

8.ročník 

sešit č. 440 
 

9.ročník 

sešit č. 540 

 

rýsovací potřeby, pastelky 

Dějepis 
ve všech ročnících 

sešit č.444 
 

Pracovní výchova 
ve všech ročnících 

sešit č. 524 
 

Výtvarná výchova 

Další informace obdrží žáci 
na začátku školního roku, od 
konkrétního učitele. 

6.,7.,8.,9.třída: v krabici či kufříku: 
Lepidlo tuhé Kores, 
nůžky, 
štětce (různé tloušťky – 3 ploché a 
3 kulaté), 
temperové barvy, paleta, 
vodové barvy, 
fixy, pastelky, voskovky (Koh-i-
noor), 
tužky, guma, 
hadr, 
oblečení, 
ubrus, 
kelímek na vodu, 
ořezávátko (malé/velké) 

 

Hudební výchova 
ve všech ročnících 

notový sešit 
 

 


