
Seznam sešitů pro 8. ročník 

 
 

Přírodopis - můžete pokračovat v sešitě ze 7. třídy, jinak č. 560, desky na pracovní listy 

Hudební výchova – notový sešit 

Anglický jazyk – č. 566 1x a desky na pracovní listy 

Německý jazyk – můžete pokračovat v sešitě z loňska  

Chemie – Budeme používat pracovní listy a zakládat je do desek, které koupím společně. 

                Na začátek tedy nemusíte kupovat nic.   B.Jochová 

 

 

Český jazyk   - pí uč. Šímová 

3x - 564, můžete pokračovat v sešitech z minulého roku, nebo si je kupte nové (mluvnice, 

domácí, diktát)  

1x – 464 – dílny čtení  

 Na nové portfolio dostanete desky ze školy, bude ale třeba si do nich  opatřit 4 U-obaly. 

Budeme začínat s látkou z konce 7. ročníku, proto nevyhazujte loňské portfolio a sešity!  

M. Žohová:  

Můžete pokračovat v sešitech z minulého roku, nebo si je kupte nové. 

 č. 544 2x (mluvnice, literatura a sloh), 

 č. 444 1x (dílny čtení) – NOVÝ 

 50 košilek do portfolia (desky škola nakoupí hromadně, pořiďte si jen průhledné fólie) 

STARÉ SEŠITY NEVYHAZUJTE, budete je potřebovat, jelikož budeme začínat s učivem z 

předchozího ročníku. 

Jaroslava Skříčilová: 

 Č.544 2x 

 1 x složka eurofolie (dílna čtení) 

 

Dějepis – libovolný jim vyhovující, lepší linkovaný, mohou i pokračovat sešitem z předešlého 

ročníku + desky na vkládání pracovních listů apod., doporučuji nevyhazovat sešit z minulého 

ročníku. 

Fyzika – pokračujeme v sešitech z předchozího ročníku (1ks 560, 1ks 540 na písemky) 

Matematika – sešit č. 440 bez linek!!! Pokud někdo dopíše písemkový sešit, tak další č. 540. 

V průběhu roku budeme potřebovat kvalitní tužku pro rýsování, kružítko, trojúhelník s ryskou 

a další pravítko, úhloměr. 

URČITĚ NEVYHAZUJTE PRACOVNÍ SEŠITY Z LOŇSKA A 6. TŘÍDY!!! 

Zeměpis – č. 544, k tomu desky na vkládání pracovních listů a slepé mapy (lze využít 

z loňska) 

Výchova ke zdraví – desky na pracovní listy 


