
Seznam pomůcek na školní rok 2022/2023 pro 7. třídu 

Seznam sešitů: 

Matematika: 

➢ 1 velký A4 460 nelinkovaný (60 listů),  

➢ 1 malý A5 560 nelinkovaný (60 listů),  

Fyzika: 

➢  1 malý A5 560 nelinkovaný (60 listů) 

Anglický jazyk  

➢ 1 velký linkovaný A4 –444 

Český jazyk 

➢ 1 malý linkovaný A5 60 listů – č. 564 (ČJ školní) 

➢ 1 malý linkovaný A5 20 listů – č. 544 (ČJ diktáty) 

➢ 1 velký linkovaný A4 20 listů – č. 424 (sloh) 

Zeměpis: 
➢ 1 velký A4 60 listů - č. 460 nelinkovaný + podložka 

Němčina: 
➢ 1 malý A5 60 listů – č. 564 linkovaný 

Dějepis: 

➢ 1 velký A4 60 listů – č. 464 linkovaný 

Přírodopis:  

➢ 1 velký A4 40 listů – č. 444 linkovaný 

Další pomůcky: 

✓ Kružítko 

✓ Mikrotužka 

✓ Pastelky 

✓ Nůžky 

✓ 3x velká linkovaná podložka do sešitu A4 a 2x malá linkovaná podložka do sešitu A5 

✓ Obaly na sešity (v září dle sešitů) 

✓ Rychlovazač A4 + 10x zakládací obal 

✓ Trojúhelník s ryskou 2x, malé pravítko do penálu, dlouhé pravítko, úhloměr 

✓ Kalkulačka (nemusí být vědecká) 

✓ Brusný papír 

✓ Lepidlo – nejraději Kores 

 

Na TV do prodyšné tašky nebo pytlíku: 

- Švihadlo, tričko, ponožky, tepláky (elasťáky), mikinu a vhodnou pevnou neklouzavou obuv do 

tělocvičny, pokud počasí dovolí, tak i obuv na ven. VŠE PODEPIŠTE!!!! 

V září budete hradit finanční částku, která zatím není konečná kvůli velkým změnám v cenách PS. 

(splatnost do 15. září v hotovosti nebo na účet školy 107-6650860237/0100- do zpr. pro příjemce uveďte jméno 

dítěte a účel platby: pomůcky): 

• Pracovní sešit na AJ, NJ, ČJ, Mat, Zeměpis, Výchova k občanství 

• Pomůcky na VV a PČ - čtvrtky A4, A3, barevné papíry, papíry na kopírování….. 

 



 

Nákupní seznam: 

 M Fy Aj Čj Z D Př N 

 460 560 444 564 460 464 444 564 

 560   544     

    424     

Celkem: 2x460 2x444 2x564 2x560 1x464 1x544 1x424  

 

 


