6. ročník

7. ročník

číslo sešitu
počet kusů
524
7
544
7
540
2
440
1
460
2
560
1
520
1
444
2
Žáci si zatím NEBUDOU kupovat
pracovní sešit do Aj (PROJECT 1)!

číslo sešitu
počet kusů
524
8
544
8
540
2
460
2
444
2
560
1
520
1
Žáci si zatím NEBUDOU kupovat
pracovní sešit do Aj (PROJECT 2)!

Matematické tabulky

Balík papírů – 80 g/m2
M: kružítko, trojúhelník s ryskou,
trojúhelník, úhloměr, tužky, guma
Potřeby do VV: ( většinu potřeb máte z minulých
ročníků, není nutné mít všechny pomůcky nové)
černý fix (0,3 nebo 0,5 mm), barevné fixy
tužka (č.1,2,3),
2 kulaté štětce (např. č. 4 a 10)
2 ploché štětce (např. č.8 a 12)
tyčinkové lepidlo na papír
temperové barvy, běloba
voskovky – klasická menší sada barev (jsou
kvalitnější),
pastelky, guma bílo-šedá
černá tuš
nůžky
několik špejlí
trojúhelník s ryskou, pravítko 30cm, kružítko
řezadlo (vylamovaní nůž)
hadr na utírání lavice
hadřík nebo papírové utěrky na ruce
igelitové ubrusy na lavici z minulých let mohou
zůstat

NEKUPOVAT: nové vodové barvy !

Matematické tabulky

Balík papírů – 80 g/m2
M: kružítko, trojúhelník s ryskou,
trojúhelník, úhloměr, tužky, guma
Potřeby do VV: ( většinu potřeb máte z minulých
ročníků, není nutné mít všechny pomůcky nové)
černý fix (0,3 nebo 0,5 mm), barevné fixy
tužka (č.1,2,3),
2 kulaté štětce (např. č. 4 a 10)
2 ploché štětce (např. č.8 a 12)
tyčinkové lepidlo na papír
temperové barvy, běloba
voskovky – klasická menší sada barev (jsou
kvalitnější),
pastelky, guma bílo-šedá
černá tuš
nůžky
několik špejlí
trojúhelník s ryskou, pravítko 30cm, kružítko
řezadlo (vylamovaní nůž)
hadr na utírání lavice
hadřík nebo papírové utěrky na ruce
igelitové ubrusy na lavici z minulých let mohou
zůstat

NEKUPOVAT: nové vodové barvy !

8. ročník

9. ročník

číslo sešitu
počet kusů
524
8
544
10
540
3
520
2
560
1
460
2
420
1
444
2
424
1
Žáci si zatím NEBUDOU kupovat
pracovní sešit do Aj (PROJECT 3)!

číslo sešitu
počet kusů
524
8
544
10
560
1
540
3
520
2
460
2
444
2
Žáci si zatím NEBUDOU kupovat
pracovní sešit do Aj (PROJECT 4)!
Složka na pracovní listy 2x
Matematické tabulky

Matematické tabulky

Balík papírů – 80 g/m2
M: kružítko, trojúhelník s ryskou,
trojúhelník, úhloměr, tužky, guma
Potřeby do VV: ( většinu potřeb máte z minulých
ročníků, není nutné mít všechny pomůcky nové)
černý fix (0,3 nebo 0,5 mm), barevné fixy
tužka (č.1,2,3),
2 kulaté štětce (např. č. 4 a 10)
2 ploché štětce (např. č.8 a 12)
tyčinkové lepidlo na papír
temperové barvy, běloba
voskovky – klasická menší sada barev (jsou
kvalitnější),
pastelky, guma bílo-šedá
černá tuš
nůžky
několik špejlí
trojúhelník s ryskou, pravítko 30cm, kružítko
řezadlo (vylamovaní nůž)
hadr na utírání lavice
hadřík nebo papírové utěrky na ruce
igelitové ubrusy na lavici z minulých let mohou
zůstat

NEKUPOVAT: nové vodové barvy !

Balík papírů – 80 g/m2
M: kružítko, trojúhelník s ryskou,
trojúhelník, úhloměr, tužky, guma
Potřeby do VV: ( většinu potřeb máte z minulých
ročníků, není nutné mít všechny pomůcky nové)
černý fix (0,3 nebo 0,5 mm), barevné fixy
tužka (č.1,2,3),
2 kulaté štětce (např. č. 4 a 10)
2 ploché štětce (např. č.8 a 12)
tyčinkové lepidlo na papír
temperové barvy, běloba
voskovky – klasická menší sada barev (jsou
kvalitnější),
pastelky, guma bílo-šedá
černá tuš
nůžky
několik špejlí
trojúhelník s ryskou, pravítko 30cm, kružítko
řezadlo (vylamovaní nůž)
hadr na utírání lavice
hadřík nebo papírové utěrky na ruce
igelitové ubrusy na lavici z minulých let mohou
zůstat

NEKUPOVAT: nové vodové barvy !

