
Pomůcky a sešity pro 6. třídu, školní rok 2020/2021 

 

ČJ 

1x sešit A5 linkovaný 20 listů (524) 

2x sešit A5 linkovaný 40 listů (544) 

1x sešit na čtenářský deník - A5 linkovaný 60 listů (564), lze i A5 100 

listů v tvrdých deskách (bude využit až do 9. třídy) 

AJ 

1x sešit A5 linkovaný 40 listů (544) 

1x sešit A5 linkovaný 60 listů (564) 

1x sešit A6 linkovaný 40 listů (644): ideálně se třemi sloupci na stránce 

ICT --- 

M 

Rýsovací pomůcky (úhloměr, trojúhelník s ryskou + libovolné pravítko, 

mikrotužka + obyčejná tužka, guma, kružítko), obyčejná kalkulačka a 

tzv. euro desky (nebo jakékoliv desky s fóliemi) 

1x sešit A5 40 listů nelinkovaný 

1x sešit A4 40 listů nelinkovaný 

D 1x sešit A5 linkovaný 60 listů (564) 

VO 1x sešit malý linkovaný 20 listů (524) 

F 1x sešit A5 40 listů čtverečkovaný, kalkulačka 

Př 1x velký čtverečkovaný sešit 40 listů (445) 

Z 1x velký čtverečkovaný sešit 40 listů (445) 

VV 

temperové barvy, vodové barvy, paleta, štětce (velikost = ploché, kulaté, 

široké, tenké), hadřík na štětce, igelit na lavici, kelímek na vodu, tužky, 

guma, ořezávátko, pastelky, fixy, voskové pastelky, nůžky, lepidlo 

(tyčinkové, Herkules), barevné papíry, čtvrtky: A4 = 15 ks, A3 = 20 ks 

HV 1x sešit A5 linkovaný 20 listů (524) 

VZ 1x sešit A5 linkovaný 20 listů (524) 

TV cvičební úbor a sportovní boty bez černé podrážky 

ČSP čtvrtky a dále viz VV 

ATD 

Penál s běžnou výbavou. Notýsek na úkoly. Obalit sešity. Mít na každou 

hodinu po ruce pravítko, pastelky, obyčejnou tužku a náhradní 

propisovací tužku. 
 

Pracovní sešity: ČJ 99,- Kč, F 79,- Kč = 178,- Kč, v angličtině budete pokračovat 

v pracovním sešitě z páté třídy. Tento obnos bude vybírán na začátku září. 

Učebnice z 5. třídy se budou vybírat v září (slepte a vygumujte vše, co je nutné). 


