
1.týden 

1.9. - pouze 1 hodina 8,00 - 8,45h (děti oznámí třídní učitelce, kdo půjde ještě 

tento den do ŠD  a od kterého dne budou chodit na oběd)  

2.9. a 3.9.  5 vyučovacích hodin do 12,40 hod., děti obdrží rozvrhy a další 

pokyny od třídního učitele, dále budou vracet učebnice. Od 6.9.2021 se učí podle 

rozvrhu.  

Předpokládaný seznam sešitů a pomůcek na 2. stupni ZŠ 

 

Dějepis – sešit č. 564 – 1ks 
Praktické činnosti – sešit č. 540 – 1ks 
Fyzika – sešit č. 540 – 1ks (pouze pro šestý ročník sešit 644 – 1ks) 
  – sešit č. 440 pro 6., 7., 9. Ročník 
Výchova ke zdraví – sešit č. 524 nebo 544 – 1ks 
Občanská výchova – sešit č. 524 nebo 544 – 1ks 
Přírodopis – sešit č. 460 – 2ks 
Chemie – sešit č. 460 a periodická soustava prvků 
Český jazyk – 6. ročník: sešit č. 564 – 1ks, sešit č. 524 – 1ks, sešit č. 544 – 2ks 
     7. ročník: sešit č. 564 – 1ks, sešit č. 464 – 1ks, sešit č. 544 – 2ks 
     8. a 9. ročník: sešit č. 564 – 1ks, sešit č. 544 – 2ks 
Cizí jazyky – sešity č. 524, č. 544 a 564 – vždy 1ks 
Matematika – sešity č. 460 – 2ks, sešit č. 520 – 1ks a další pomůcky:  
  2x trojúhelník (1 trojúhelník s ryskou), úhloměr, guma, 2x obyčejná tužka   

č. 2, 2 pastelky různých barev, kružítko 
 

Zeměpis – sešit č. 560 – 1ks 
Hudební výchova – sešit č. 540 – 1ks, notový sešit nebo dvojlist vložený  
                                   do sešitu 
Výtvarná výchova – štětce (kulaté, ploché – základní velikosti), černá tuš,   

disperzní lepidlo, nůžky, sada barevných papírů, tempery – velká sada,  
vodové barvy, souprava prašných kříd, redispero a násadka, měkké tužky 
(ne mikrotužku), hadřík, igelit na stůl, čtvrtky A3, A4 po 15kusech 
 

Tělesná výchova – cvičební úbor (tričko, trenýrky, sportovní obuv se světlou   

           podrážkou, teplákovou soupravu v případě chladného počasí) 


