
POMŮCKY 8.B

předmět zkratka předmětu pedagog pomůcky
AjDr Hrochová  --- 
AjDr Novák sešit A5, sešit A5, červená propiska

Aj Florian linkovaný sesit A5

Aj Havelka
1x sešit A4 č.464, linkovaný 1x sešit A5 č. 564, linkovaný 1x desky (A4) na zakládání 
pracovních listů + euroobaly

Aj Novák sešit A5, sešit A5, červená propiska
Aj Skleničková sešit a desky z minulého roku
Aj Trojan sešit A4, drátová sluchátka (pecky), červená propiska 

Český jazyk a literatura Čj Aubrechtová Mirakjan Všechny sešity z minulého roku (3 × A5 linkovaný 524, 2 × A4 linkovaný 444), lepidlo

Čsp Forgač
pracovní oblečení - doporučené starší (možnost zašpinění, natržení atd.),  pevná obuv  
(bezpečnost)

Čsp Raidová desky + 15 x euroobal
Dějepis D Ferstl  --- 
Dramatická výchova VDrV Aubrechtová Mirakjan jakýkoliv sešit

Fyzika Fy Dvořák
1 x sešit bez linek A4 - Fy školní (např. 440); 1x sešit bez linek A5 -Fy procvičení ( např. 540) ; 
tenký centrofix zelený a červený, 
pořadač tenký na eurofólie + 10 x eurofólie

Hudební výchova Hv Hrochová 1x A4 linkovaný sešit, 1x notový sešit
Chemie Ch Machová E.  --- 
Informatika Inf Tomková zápisy budou online
Italský jazyk Ij Šámalová sešit
Kritické myšlení KrM Skleničková desky nebo rychlovazač na zakládání pracovních listů

Matematika a její aplikace MA Chmelařová

možné využít sešity z loňského roku, 1 x A4 nelinkovaný trhací blok, 1 x A4 čtverečkovaný 
trhací blok, mazací tabulka, kružítko, pravítko s ryskou, pravítko 30 cm nebo druhé pravítko 
s ryskou, úhloměr, tužka č. 3 nebo mikrotužka, ideálně 1 zavírací složka nebo eurofolie, 
guma, ořezávátko, pár barevných pastelek nebo propisek,  nůžky, lepidlo. V případě 
nejasností si upřesníme na začátku září.

Německý jazyk Nj Pittnerová všechny sešity z loňského roku + 1 linkovaný 524
Přírodopis Př Machová E.  --- 
Přírodovědná praktika VPřp Blahnová desky a plastové košilky na zakládání protokolů 
Sportovní příprava VSpř Horák Sportovní oblečení a obutí na ven i do tělocvičny (dle počasí).

Šj Marcos
jakýkoli sešit (linkovaný), eurofólie či zavírací složka na kopie, (možné využít sešit z 
loňského roku)

Šj Mrázková
jakýkoli sešit (linkovaný), eurofólie či zavírací složka na kopie, (možné využít sešit z 
loňského roku)

Anglické drama

Anglický jazyk

Člověk a svět práce

Španělský jazyk



předmět zkratka předmětu pedagog pomůcky

Tv Ferbasová
sportovní oblečení - doporučené starší (možnost zašpinění, natržení atd.), sportovní pevná 
obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při chladném 
počasí(doporučeno), gumičku/čelenka/šátek na dlouhé vlasy, mít sundané řetízky,

Tv Veselý
sportovní oblečení - doporučené starší (možnost zašpinění, natržení atd.), sportovní pevná 
obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, sportovní obuv na ven, mikina při chladném 
počasí(doporučeno), gumičku/čelenka/šátek na dlouhé vlasy, mít sundané řetízky,

Třídnická hodina TH Raidová  --- 
Výchova k občanství Vko Raidová desky z minulého roku + 15 x euroobal

Vv Hrochová
*staré volné triko nebo zástěra  * měkká tužka (typu B) *vodové barvy, temperové barvy  * 
plastový kelímek na vodu  *  tuž * černý tenký Centropen *plochý štětec * kulatý štětec (3 
velikosti - malý, střední, velký) *hadřík na štětce * igelitový ubrus * čtvrtky A4 10x, A3 10x

Vv Raidová
*staré volné triko nebo zástěra * měkká tužka (typu B) *vodové barvy, temperové barvy * 
plastový kelímek na vodu * tuž * černý tenký Centropen *plochý štětec * kulatý štětec (3 
velikosti - malý, střední, velký) *hadřík na štětce * igelitový ubrus * čtvrtky A4 10x, A3 10x

Výtvarná výchova praktika VVVp Toman
tužka tvrdosti 2B, vodovky / akvarely, tempery, A3 čtvrtky 1 balení, lepidlo Kanagon, nůžky, 
guma, štětce - tenký kulatý, silný kulatý, plochý, pracovní triko, rudka - umělý uhel (není 
nutné)

Zeměpis Z Forgač sešit zeměpisu z minulého školního roku, školní atlas na domácí učení

Tělesná výchova

Výtvarná výchova


