
Seznam pomůcek pro primy 2022

● ČJL - prima A: 2x linkovaný sešit o 40 listech (formát nechávám na studentech),

desky + euroobaly A4 na průběžné vkládání pracovních listů z hodin, čtenářský

deník (nechávám na studentech, zda si budou chtít pořídit desky a vkládat do nich

zápisy na jednotlivých listech v euroobalech, nebo jestli si pořídí sešit v pevné

vazbě a zápisy si budou psát do něj)

● ČJL - prima B - sešit 544 - 3x; desky + euroobaly A4 na průběžné vkládání

pracovních listů z hodin; čtenářský deník doporučuji stejnou formou (desky a

euroobaly A4) nebo velký sešit. Pracovní sešit 2 díly, Nová škola - Opakujeme

češtinu v 6. ročníku.

● AJ – učebnice gramatiky - R. Murphy: Essential Grammar in Use (červená), 5th edition,

konkrétní informace o učebnicích a sešitech dostanou žáci v září od jednotlivých

vyučujících - žáci odebírají anglický časopis Bridge nebo Gate - předplatné se vybírá během

září a činí cca 270,-Kč/rok

● NJ – Planet PLUS A1.1. – Kursbuch + Arbeitsbuch (bude se objednávat hromadně), 2 ks

linkovaný A4 sešit - školní sešit (klidně 60 listů na více let), desky (eurodesky) na kopie a

další materiály, 4 barevné propisky (červená, zelená, modrá, černá)

● FJ – Amis et compagnie (úroveň A1 – modrý díl) Učebnice (Livre de l'élève) a Pracovní sešit

(Cahier d'activités) - učebnice je na cca 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 Nueva 1 (bílá)

● M - velký nelinkovaný sešit, rýsovací potřeby (tužka/mikrotužka tvrdá i měkká č.1 i č.3, 2x

pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, stabilní kružítko, úhloměr - s jasně určeným středem

- ne s dírkou místo středu), barevné pastelky

● F – velký nelinkovaný sešit 40 listů, rýsovací potřeby, pastelky, jednoduchý

kalkulátor. Pracovní sešit a sbírky zakoupíme hromadně v září

● Inf - 1x sešit velký A4 bez linek + podložka linkovaná, obal na sešit, desky (euro nebo

papírové) na pracovní listy - nebo nějaký obal s kapsou, barevné propisky/pastelky, event.

zvýrazňovač



● Bi – nelinkovaný A4 sešit, obal na sešit, podložka na psaní a4 linkovaná,  pastelky

● Hv – notový sešit + obal

● VO – libovolný sešit A4 nebo A5 + obal, desky na pracovní listy

● D - 1x sešit velký bez linek s podložkou, nebo s linkami.

● Z - 1 velký nelinkovaný sešit + obal, Školní atlas světa (Kartografie Praha, nejnovější vydání

→ ideálně 2021)

● 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), černá tuš, sada fixů, tuhé tyčinkové lepidlo KORES, nůžky, sada

barevných papírů, pravítko, plášť nebo jiný ochranný oděv, sešit A4, nebo A5 (nejlépe bez

linek)


