
Seznam pomůcek pro 8. ročník  
 

Český jazyk 

 3x 544 (malý linkovaný),  

1x 444 (velký linkovaný),  

PS Český jazyk pro ZŠ 8 (nakladatelství SPN) - oranžový - objednala škola 

 

Anglický jazyk 

1x 564 (malý linkovaný),  

8.A PS Project 4 Fourth edition - objednává škola, platí rodič 

8.B PS Bloggers 4 - objednává škola, platí rodič 

 

Ruský jazyk 

1x 444 (velký linkovaný) 

Novyje klassnye druzja 1 - pracovní sešit 

Novyje klassnye druzja 1 - písanka 

 

 

Německý jazyk 

     -pokračujte v sešitech z předchozího roku 

nebo: 

1x 564 (malý linkovaný tlustý) 

2x 524 (malý linkovaný tenčí)  

PS Beste Freunde 2 - pokračujeme 

   

Dějepis 

1x 544 (malý linkovaný) 

 

Občanská výchova  
1x 544 (malý linkovaný) 

Složka na zakládání pracovních listů 

Nůžky, lepidlo, pastelky 

 

Zeměpis 

1x 540 (malý nelinkovaný), lenoch 

 pastelky 

 

Matematika 

2x 440 (velký nelinkovaný) 

1x 520 malý tenčí  

Složka na euroobaly – na zakládání pracovních listů 

Rýsovací pomůcky: pravítko dlouhé, trojúhelník s ryskou, úhloměr průhledný 180°,   

guma, tužka č.2 a č. 3 (popř. pentelka 0,5 s tuhou HB), kružítko, pastelky (ne fixy!) 

Kalkulačka - Pokud budete pořizovat, doporučujeme zvolit typ s funkcemi sin, cos, 

tg, cotg, x2, odmocnina. 

 

Chemie 

 1x 440 (velký nelinkovaný) 

Periodická soustava prvků - tabulka 

 

Přírodopis 
1x 440 (velký nelinkovaný), lenoch 



 

Fyzika 
1x 540 (malý nelinkovaný) 

1x 520 (malý tenčí nelinkovaný) 

Pastelky, pravítko, tužka 

 

Hudební výchova 

1x 524 (malý linkovaný - tenčí) 

 

Tělesná výchova, Sportovní hry 

sportovní úbor + tenisky 

 

Seminář z Čj 

1x 524 (malý linkovaný) 

složka na materiály 

 

Seminář z M 

1x 440 (velký nelinkovaný) 

 složka na materiály 

 

Konverzace v Aj 

Složka na euroobaly – na zakládání pracovních listů 

 

Ekologie  

1x 540 (malý nelinkovaný) 

 

 

Informatika  
1x PVC desky s rychlovazačem, v nich bílé volné papíry A4 asi 10 ks 

 

 

Pracovní činnosti 
            1x 524 (malý linkovaný) 

             Složka na materiály 

 

V září se bude vybírat asi 300,- Kč na hygienické potřeby a výtvarné pomůcky.   

 

Pracovní sešity objedná škola pro ty žáky, kteří si je v červnu zaplatili.  


