
Seznam sešitů a dalších požadavků 
školní rok 2021/2022 

  
2. ročník                      
sešity 
512                        8 ks 
513                        6 
644                        1 
trojúhelník, nůžky, tempery, vodové barvy, štětce, kelímek, modelína, pastelky, lepidlo, stírací 
tabulka, fix, hadřík, barevné papíry, podložka na lavici, černá tuš,  
čtvrtky bílé A3, A4 – 20 ks, 
čtvrtky náčrtníkové A3, A4 – 20 ks 
  
3. ročník 
sešity 
512   10 ks 
513     5 ks 
510     2 ks 
644     1 ks 
523     5 ks 
440     2 ks 
5110   1 ks 
trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 ks tužka č. 3- rýsování, nůžky, tempery, vodové barvy, štětce, 
kelímek, modelína, pastelky, voskovky, lepidlo na papír- tyčinka, lepidlo Herkules, podložka na 
lavici, barevné papíry,  
čtvrtky bílé A3, A4 – 20 ks, čtvrtky náčrtníkové- A3, A4- 10 ks, 2x papírové kapesníčky, stírací 
tabulka, 2x fix na stírací tabulku, fólie A3, A4, 2x linkovaná podložka A3, A4 
 / lenoch/, notový sešit 
 
  
4. ročník 
sešity 
564 2 
524 5 
540 1 424 1 
440 2 (Aj a geometrie můžete pokračovat) 
420 1 
644 1 (notýsek na úkoly, můžete pokračovat) 
notový sešit (loňský) 
trojúhelník s ryskou 2x, pravítko dlouhé, kružítko, tužka na rýsování 
tempery, vodové barvy, ANILINKY (k zakoupení za dobrou cenu na Lidické v drogerii), štětce 
(plochý tenký, širší, kulatý do špičky), kelímek, tuš, pero, křídové pastely (ne školní křídy na 
tabuli), voskovky, uhel, rudka, klovatina, modelína, lepidlo na papír v tyčince, lepidlo Herkules 
(větší), nůžky, podložka na lavici, hadřík, tričko či zástěra, lenoch malý /podložka/ - 1 ks, 
lenoch velký - 3 ks, barevné papíry, čtvrtky bílé A3, A4 – 20 ks, náčrtník A3, A4 – 20 ks, 2x 
papírové kapesníky 



5. ročník          
sešity 

564 8 ks     sešit - slovíčka 
524.              5 

      460                        1 
      544                        1 
      440                        2 
trojúhelník s ryskou 2x, pravítko, kružítko, tužka č. 1, 2, 3, tempery, vodové barvy, štětce, 
Kelímek, tuš, pero, křídové pastely, voskovky, uhel, rudka, klovatina, lepidlo na papír 
/Herkules/, nůžky, podložka na lavici, ručník, hadřík, lenoch malý – 1 ks, lenoch velký – 2 ks, 
barevné papíry, čtvrtky bílé A3, A4 – 20 ks, čtvrtky náčrtníkové A3, A4 – 20 ks, papírové 
kapesníky a papírové utěrky 
  
  
6. ročník                      
sešity 
Čj – 1x 464, 2x 544(nebo 564), 1x 424, 2x 524                         VZ - 544 
D – 564                                                                      Z   - 440 
M – 460, 2x 520                                                       Př   - 560 
F – 545                                                                      VZ - 544 
Aj – 2 x 544, 524                      IKT - nic                     
Hv – 524, notový sešit 
  
ANILINOVÉ BARVY, tempery, štětce (plochý s pevnými štětinami, tenký, širší, kulatý do špičky), 
kelímek, tuš, pero, křídové pastely, voskovky, uhel, rudka, klovatina, lepidlo na papír (Herkules 
nebo jiné bílé tekuté lepidlo),  
nůžky, podložka na lavici, ručník, hadřík, barevné papíry, skicák, papírové kapesníky a kuchyňské 
utěrky. 
-Čtvrtky obstará škola, hrazeny budou přes školní pokladnu.  
-výtvarné potřeby uložené v krabici (kufříku) 
  
  
7. ročník                      
sešity 
Čj –  2x 444(nebo 464), 1x 544, ostatní pokračovat z loňska                      
D -  1x 564                                                                 Z   - 440 (možnost pokračovat z 6.r) 
M -  460, 2x 520 (možnost pokračovat z 6.r)            Př  - 460 
Aj -  pokračovat se sešity z 6. r.                                VZ – 544, pokračovat z loňska 
Hv – 524, notový sešit                                               Nj – 564, 544, 524 
F    -  545 (možnost pokračovat z 6.r)                      VO - 544 
  
  
  
  



8. ročník                                             
sešity 
Nj        524 + pokračují (564, 544)                               Aj        pokračují/ 2 x 544, 1x 524 
M         2x 520, 1x 460 (možnost pokračovat z 7.r)     F          545 (možnost pokračovat z 7.r) 
Inf       1x 524                                                               D         1x 564 
Čj        pokračují (1x 444, 2x 544, 1x 424, 2x 524)     Ch       1x 560  
VZ      1x 544                                                Z      1x 440 (možnost pokračovat z 7.r) 
Př        1 x 460                                                              Mcv    1x 440 
VO      pokračují (1x544)                                              Hv       pokračují/ 524, 1x notový sešit 
  
Pomůcky pro 2. stupeň na VV: 
ANILINOVÉ BARVY, vodové barvy (NEMUSÍ BÝT, POKUD MÁTE ANILINOVÉ), tempery, štětce 
(plochý s pevnými štětinami, tenký, širší, kulatý do špičky), kelímek, tuš, pero, křídové pastely, 
voskovky, uhel, rudka, klovatina, lepidlo na papír (Herkules nebo jiné bílé tekuté lepidlo), nůžky, 
podložka na lavici, ručník, hadřík, barevné papíry, skicák, papírové kapesníky a kuchyňské 
utěrky. 
Čtvrtky obstará škola, hrazeny budou přes školní pokladnu. 
 
9. ročník                                             
sešity 
Čj        3x 524, 2x 544, 2x 564, 1x 424 
Cv ČJ  1x 424                                                                         D        1x 564 
M        1x 460, 1x 520 (možnost pokračovat z 8.r)              Ov       pokračují (1x 524) 
Hv       1x 524 , notový sešit                                                  VZ      1x 544 
Aj        1x 564, 1x 544, 1x 524 /možnost pokračovat z 8. r. 
Z         1x 440 (možnost pokračovat z 8.r)                            Ch       1x 560 
Př        1x 460 - možnost pokračovat z 8.r.               F 545 (možnost pokračovat z 8.r) 
NJ       524 + pokračují (564, 544)                            Mcv    1x 440 (možnost pokračovat z 8.r) 
             
náčrtníkový blok, čtvrtky A4 20 ks, A3 20 ks, složka barevných papírů, vodové barvy, tempery, 
voskovky, křídové pastely, lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, měkká tužka B6, guma, hadr, 
ručník klovatina, tuš, pero na kresbu 
 
 


