Seznam pomůcek pro primy


ČJ - 4 sešity linkované A5 ( 3x 40 listů, 1x 20 listů) s obaly



AJ – Murphy: Essential Grammar in Use ( červená), 4th edition, cca 2-3 sešity s obaly (524nebo
544), učebnice – informaci dostanou v září spolu s kartičkou na 15% slevu do Oxford Press ( bude
zajištěn nákup ve škole)- cca 450,-Kč, 270,-Kč/ rok časopis Bridge



NJ – I.B – učebnice a pracovní sešit Planet 1, kroužkové desky A4, papíry do nich, euroobaly A4 – 50
ks, barevné rozlišovače do kroužkových desek, barevné zvýrazňovače, česko- německý a německočeský slovník
-



I.A- – učebnice a pracovní sešit Planet 1, 2 sešity A5 linkované

FJ – učebnice a Pracovní sešit Amis et compagnie (úroveň A1 – modrý díl)- učebnice je na dva roky,
cca 500,-Kč, CD- dobrovolně,
Slovníček (sešit se třemi sloupečky, ale i jiný), sešit A5 – jakýkoliv + obal



ŠJ – libovolný sešit+ obal, učebnice Aventura 1 – na 2 roky - cca 500,-Kč



M - velký nelinkovaný sešit, malý sešit na DÚ, rýsovací potřeby (tužka/mikrotužka, pravítko 30cm,
trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr



F – malý čtverečkovaný sešit 40 stran, velký nelinkovaný sešit 20 stran na laboratorní práce



Bi – sešit A4 bez linek + obal, podložka, obal, na laboratorní práce sešit A4 bez linek tenký 20 listů,
obalený, pastelky, tenká tužka, lepidlo



Hv – notový sešit + obal



VO – libovolný sešit A4 + obal



D - 1 linkovaný sešit A5 + obal,



Z - 1 velký nelinkovaný sešit + obal, pracovní sešit v ceně cca 80,-Kč bude zakoupen hromadně
v září, mít doma atlas světa



VV – Kufřík nebo krabici s tímto obsahem: Sada vodových barev (stačí 12 barev), sada temperových
barev (12), sada štětců 6 ks různých druhů (kulaté, ploché) a velikostí, hadřík, igelit na zakrytí stolu,
tužky řady B (B, 2B, 4B, 6B, 8B), guma( pevná i tzv. elastická), sada suchých pastelů( 6 barev), sada
fixů, tuhé tyčinkové lepidlo KORES, nůžky, sada barevných papírů, pravítko, plášť nebo jiný
ochranný oděv, sešit A5

