
Pomůcky a sešity pro 7. třídu, školní rok 2022/2023 

ČJ  

1x sešit malý linkovaný 40 listů (544) – ČJ mluvnice, 

1x sešit malý linkovaný 20 listů (524) – ČJ literatura / sloh, 

ponechat si sešit na domácí úkoly, využije se v 7. třídě, 

do sešitu čtenářského deníku se bude pokračovat, kdo ho nemá, tak si 

ho pořídí – sešit velký linkovaný 40 listů (444) 

AJ 

1x slovníček (ideálně A6 – s předtištěnými třemi sloupky: spelling / 

výslovnost / význam) 1x školní sešit (A564) 1x testy (A544)  

tříchlopňové desky na dokumenty formátu A4  

NJ 1x slovníček (ideálně A6) 1x školní sešit (A564) 1x testy (A544)  

M 

1x sešit 460 (můžete použít ze šesté třídy, pokud je v dobrém stavu) 

1x sešit 540, trojúhelník s ryskou, druhé pravítko libovolné, kružítko, 

úhloměr, guma, mikrotužka nebo obyčejná tužka č. 3, kalkulačka 

Mcv 1x sešit 545 (nebo 525)  

F 1x sešit 545 (nebo 525), kalkulačka  

Z+ZP 
1x sešit 545 – jeden sešit společný i pro praktika (můžete použít ze 

šesté třídy, pokud je v dobrém stavu a koupili jste si nedávno nový) 

D 1x sešit malý linkovaný 60 listů (564)  

Př 1x velký čtverečkovaný sešit 40 listů (445)  

VO7 1x sešit malý linkovaný 20 listů (524) 

VV  

+ 

ČSP 

1) temperové barvy, vodové barvy 2) paleta 

3) štětce (velikost = ploché, kulaté, široké, tenké) 

4) hadřík na štětce, igelit na lavici 5) kelímek na vodu 

6) tužky, guma, ořezávátko 7) pastelky, fixy, voskové pastelky 

8) nůžky, lepidlo (tyčinkové, Herkules) 9) tuš 

10) barevné papíry 11) krepový papír (dvě barvy) 

12) čtvrtky: A4 = 15 ks, A3 = 20 ks 13) sešit A5 

HV 1x sešit 524 - A5 linkovaný 20 listů  

TV 
Vhodný cvičební úbor do tělocvičny i do terénu (dle počasí) - zejména 

kvalitní odpruženou sportovní obuv s pevnou podrážkou 

Na 

každou 

hodinu 

mít připravené pravítko, pastelky, obyčejnou tužku, gumu, ořezávátko, 

náhradní propisovací tužku, lepidlo v tyčince a nůžky, notýsek na 

úkoly a obalené učebnice a sešity. 

 

Pracovní sešity: F 95,- ČJ 94,- NJ 199,- AJ 320,- = dohromady: 708,- Kč 

 

I nadále budeme běžně ve výuce využívat ICT. Prosím rodiče, kteří nemají 

doma přístup k internetu nebo si potřebují od školy zapůjčit notebook, aby 

to nahlásili na začátku šk. roku tř. učitelce :) 


