
Seznam sešitů pro 9. ročník 

 

 

Český jazyk –  

pí uč. Menoščíková: 

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

a sloh, domácí),  

1x 564 pokud víte, že dokončujete sešit na diktáty nebo jste ho ztratili  

1x – 464 – dílny čtení (ten určitě nový) 

musíte mít desky na pracovní listy (stejné požadavky jako pro 8. ročník) – v nich bude pouze 

čeština přehledně uspořádaná (min. 50 košilek), STARÉ SEŠITY NEVYHAZUJTE! 

 

 uč. Šímová 

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

1x 524 – obalený sešit na domácí úkol 

1 x 524 – sešit na diktát 

1 x 424 – obalený sešit na dílny čtení 

 

 Určitě budeme pracovat s portfoliem z 8. ročníku, proto ho nelikvidujte  

 Pořiďte si  5 U- obalů („košilek“) do desek na portfolio 9. ročník -  ČJ, které  dostanete ve 

škole (škola je zaplatí ze ŠOP)  

 

Anglický jazyk – č. 564 2x (slovník a školní sešit), můžete pokračovat v sešitech z minulého roku 

Německý jazyk – 

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. 

URČITĚ NEVYHAZUJTE PRACOVNÍ SEŠITY Z LET MINULÝCH!!! 

Pro přípravu na přijímačky doporučuji zakoupit brožuru, jejíž nákup vám může zajistit v září škola. 

Pro případné konzultace k přijímačkám je vhodné mít sešit přímo pro úlohy na přijímací zkoušky.  

Přírodopis - můžete pokračovat v sešitě z 8. třídy, jinak č. 560, desky na pracovní listy 

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

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

ročníku. 

Zeměpis – libovolný jim vyhovující, lepší linkovaný, mohou i pokračovat sešitem z minulého 

ročníku + desky na vkládání pracovních listů, map apod. 

Hudební výchova – notový sešit, můžete pokračovat v sešitě z minulého roku 

Chemie – Budeme pokračovat v portfoliu z 8. třídy, většina žáků je má u mne. B. Jochová 

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



Finanční gramotnost – libovolný podle vašeho uvážení (544, 424) + desky na zakládání 

nakopírovaných materiálů a pracovních listů 

Výchova k občanství – desky na pracovní listy  

Výchova ke zdraví – desky na pracovní listy 


