Sešity a pomůcky 9. třída pro školní rok 2020/2021
Prosím rodiče o vložení na účet Školního programu do 15. září 2020 částku 450,- Kč
V této částce je 80,- papíry k tisku, 200,- VV, 139,- pracovní sešit M.
Žáci, kteří si vybrali volitelný předmět Vaření, vloží na účet o 300 Kč navíc = 750 Kč.
Žáci, kteří si vybrali volitelný předmět Keramika, vloží na účet o 200 Kč navíc = 650 Kč.
Žáci, kteří si vybrali volitelný předmět Péče o domácnost, vloží n účet o 200 Kč navíc = 650 Kč

Dále prosím pořiďte:
Sešity

1 ks 460 (velký nelinkovaný) - M

1 ks podložka A4 - M

3 ks 564 (malý linkovaný) – pokračujte v původním z 8. třídy – AJ, D

1 ks 544 (malý linkovaný) - lze pokračovat v sešitech z minulého školního roku - NJ

3 ks 464 (velký linkovaný) – ČJ, Z

1 ks 565 (malý čtverečkovaný) - F

2 ks 524 (malý linkovaný) – HV, OV – pokračujte v původním z 8. třídy

1 ks 540 (malý nelinkovaný) – PŘ

1 ks 445 (velký čtverečkovaný) - CH
Desky + folie

3 ks desky s kroužkovou vazbou – D, AJ, NJ – pokračujte v původním z 8. třídy

folie do desek s kroužkovou vazbou na AJ, D

2 ks rychlovazač A4 – F, Z


Výtvarná výchova - doplnění kufříku Vv - pastelky, voskovky, vodovky, tempery, štětce
– plochý a kulatý, kelímek na vodu, paletka, nůžky, lepidlo na papír, hadřík, ořezávátko,
guma, zástěra



Matematika - 2 sady rýsovacích potřeb (1x na doma, 1x ve škole): 2 trojúhelníky (jeden
nejlépe s černou ryskou), pravítko, úhloměr plastový, kružítko kovové, tužky č.3, 2, 1,
ořezávátko, guma, náhradní tuhy do kružítka, kousek smirkového jemného papíru na
úpravu tuhy do kružítka



Chemie – periodická tabulka



Tělesná výchova - tepláková souprava, kraťasy, tričko, dvojí obuv – do tělocvičny bez
černé podrážky a ven na hřiště






VP Vaření - zástěra + tričko, sešit 524 (malý linkovaný)
VP Péče o domácnost - zástěra
VP Keramika - triko na převlečení + skicák
VP Fyzikální praktika, Programování, Audiovizuální technika, Elektronika –
rychlovazač A4
VP Konverzace v AJ – rychlovazač A4



Matematika

1 ks 460 (velký nelinkovaný) + podložka A4

2 sady rýsovacích potřeb (1x na doma, 1x ve škole): 2 trojúhelníky (jeden nejlépe s
černou ryskou), pravítko, úhloměr plastový, kružítko kovové, tužky č.3, 2, 1,
ořezávátko, guma, náhradní tuhy do kružítka, kousek smirkového jemného papíru na
úpravu tuhy do kružítka
Přírodopis

1 ks 540 (malý nelinkovaný)
Anglický jazyk

2 ks 564 (malý linkovaný) – pokračujte v původním z 8. třídy

desky s kroužkovou vazbou, folie
Německý jazyk

1 ks 544 (malý linkovaný) - lze pokračovat v sešitech z minulého školního roku

desky s kroužkovou vazbou
Český Jazyk

2 ks 464 (velký linkovaný)
Dějepis

1 ks 564 (velký linkovaný)

desky s kroužkovou vazbou, folie
Zeměpis

1 ks 464 (velký linkovaný)

rychlovazač
Fyzika

1 ks 565 (malý linkovaný) + papírové desky s chlopněmi
Občanská výchova

1 ks 524 (malý linkovaný)
Chemie



1 ks 445 (velký čtverečkovaný)
periodická tabulka

Vaření PVP

1ks 524 (malý linkovaný), zástěra + tričko;
Výtvarná výchova

pastelky, voskovky, vodovky, tempery, štětce – plochý a kulatý, kelímek na vodu,
paletka, nůžky, lepidlo na papír, hadřík, ořezávátko, guma, kufřík, zástěra;
Keramika

triko na převlečení, skicák
Péče o domácnost
 zástěra
Konverzace v AJ
 rychlovazač
Hudební výchova
 1 ks 524 (malý linkovaný)
PVP Fyzikální praktika, Programování, audiovizuální technika, Elektronika



rychlovazač

-----------------------------------------------------------------------------------------------Cvičební úbor na Tv – tepláková souprava, kraťasy, tričko, dvojí obuv – do tělocvičny bez
černé podrážky a ven na hřiště

