
Předmět 5. třída druh sešitu počet

A4 nelinkovaný (440) + lenoch 1

Funkční kružítko, pravítka ( klasické dlouhé, trojúhleník) a tužka na 

rýsování

A5 malý linkovaný (524) 1

A5 malý linkovaný (544) 1

Předmět 6. třída druh sešitu počet

D A4 - velký linkovaný (444) 1

ČJ - 6A A5 - malý linkovaný (524) 1

Čj - 6.B A5 - malý linkovaný (544) 1

ČJ - 6. B A5 - malý linkovaný (524) 1

Kružítko, pravítka (dlouhé, trojúhelník, úhloměr), tužka na rýsování

Budeme pokračovat v sešitu z 5. třídy, případně nový sešit A4 - velký 

nelinkovaný

Př

A4, ideálně nelinkovaný, kdo má problém s úpravou, může 

linkovaný, budeme v něm pokračovat v dalších ročnících 1

AJ (Kolbaba)

Použijte sešit z minulého roku, pokud potřebujete nový, použijte 

takový, do kterého se vám dobře píše (doporučuji linkovaný A5, ale 

důležitější je, aby vám vyhovoval) 1

Můžete použít sešit z minulého roku, případně nový A4 - velký 

nelinkovaný 1

Kružítko, pravítka (dlouhé, trojúhelník, úhloměr), tužka na rýsování

HV - 6.B

Pokud máte, použijte sešity z minulého roku, budeme potřebovat: 

1x A5 linkovaný v pevné vazbě = zpěvník, 1x A5 linkovaný = teorie, 

1x notový sešit

MA A5 nelinkovaný (540) 1

ČJ

M 6.B

M 6.A



Předmět 7. třída druh sešitu počet

Německý jazyk Doporučuji pořídit si sešit A4 nelinkovaný. 1

Čj - 7.A malý linkovaný (524) 1

Čj - 7.B malý linkovaný (524) 2

OV malý linkovaný (524) 1

M - 7.A

Budeme pokračovat v sešitu z 6. třídy, nebo velký sešit A4 

nelinkovaný

Př

A4, ideálně nelinkovaný, kdo má problém s úpravou, může 

linkovaný. Doporučuji pokračovat v sešitu z 6. tř. 1

AJ (Kolbaba)

Použijte sešit z minulého roku, pokud potřebujete nový, použijte 

takový, do kterého se vám dobře píše (doporučuji linkovaný A5, ale 

důležitější je, aby vám vyhovoval) 1

D

Sešit nepotřebujete, nadále budete dostávat papíry s učivem. Pokud 

se vám však učí lépe s psaním do sešitu, vyberte si takový, který 

vám vyhovuje. 0

A4 nelinkovaný, možno použít sešit z 6. třídy

Složka A4 s foliemi, funkční kružítko, pravítka ( klasické dlouhé, 

trojúhleník, úhloměr) a tužky tvrdosti 3

HV

Použijte sešity z minulého roku, jsou to: 1x A5 linkovaný v pevné 

vazbě = zpěvník, 1x A5 linkovaný = teorie, 1x notový sešit

M - 7.B



Předmět 8. třída druh sešitu počet

NJ Pokračujeme se sešitem ze sedmé třídy nebo A4 nelinkovaný. 1

Čj A5 - malý linkovaný (524) 1

Čj A4 - velký linkovaný (444) 2

M A4 pokračujeme v sešitu ze 7. třídy

Př

A4, ideálně nelinkovaný, kdo má problém s úpravou, může 

linkovaný. Doporučuji pokračovat v sešitu z 7. tř. 1

Ch A4, linkovaný 1

AJ

Použijte sešit z minulého roku, pokud potřebujete nový, použijte 

takový, do kterého se vám dobře píše (doporučuji linkovaný A5, ale 

důležitější je, aby vám vyhovoval) 1

D

Sešit nepotřebujete, nadále budete dostávat papíry s učivem. Pokud 

se vám však učí lépe s psaním do sešitu, vyberte si takový, který 

vám vyhovuje. 0

HV

Použijte sešity z minulého roku, jsou to: 1x A5 linkovaný v pevné 

vazbě = zpěvník, 1x A5 linkovaný = teorie, 1x notový sešit

Předmět 9. třída druh sešitu počet

NJ Pokračujeme se sešitem z osmé třídy nebo A 4 nelinkovaný. 1

Čj A5 - malý linkovaný (524) 1

Čj A4 - velký linkovaný (444) 2

Př

A4, ideálně nelinkovaný, kdo má problém s úpravou, může 

linkovaný. Doporučuji pokračovat v sešitě z 8. tř. 1

Ch Pokračovat v sešitě z 8. tř. 1

Z Pokračovat v sešitě z 8. tř. 1

D

Sešit nepotřebujete, nadále budete dostávat papíry s učivem. Pokud 

se vám však učí lépe s psaním do sešitu, vyberte si takový, který 

vám vyhovuje. 0

HV

Použijte sešity z minulého roku, jsou to: 1x A5 linkovaný v pevné 

vazbě = zpěvník, 1x A5 linkovaný = teorie, 1x notový sešit

M Pokračovat v sešitě z 8. tř. 1


