
Seznam sešitů pro 8. ročník 
 

Přírodopis – můžete pokračovat v sešitě ze 7. třídy, jinak libovolný sešit (nejlépe bez linek),   

                      desky na pracovní listy 

 

Výchova ke zdraví – desky na pracovní listy a alespoň 5 fólií 

 

Český jazyk  

pí uč. Šímová:  

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

1x 524 - obalený sešit na domácí úkol  

1 x 544 – sešit na diktát  

1 x 464 nebo 444 – obalený sešit na dílny čtení  

1 x 544 na poznámky 

• Určitě budeme pracovat s portfoliem z 6. a 7. ročníku, proto ho nelikvidujte ☺. 

• Pořiďte si 5 U – obalů („košilek“) do desek na portfolio 8. ročník – ČJ, které dostanete 

ve škole (škola je zaplatí ze ŠOP)  

 

Český jazyk  

pí uč. Kalkušová: 

• 1x 544 – obalený sešit (mluvnice) 

• 1x 524 – obalený sešit (literatura a sloh) 

• 1x 444 – obalený sešit (dílny čtení) 

• Portfolio na pracovní listy + košilky (alespoň 30 ks)  

• Sešit na domácí úkoly nekupujte, budete pracovat skrze Google Classroom 

• Sešity na diktáty – rovněž nepořizujte, pokračujete v sešitech z loňského roku (mám je 

u sebe) 

 

Výchova k občanství (Krygarová): 

1x sešit 564 (malý, linkovaný), desky na pracovní listy + fólie  

 

Hudební výchova – pí uč. Skříčilová 

• 1x obalený notový sešit, , může být i loňský 

• 4kroužkový pořadač na pracovní listy 

 

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

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

sešit z minulého ročníku.  

 

Chemie - č. 560, desky na portfolio + 10 košilek 



 

Matematika – sešit č. 440 bez linek!!! V průběhu roku budeme potřebovat kvalitní tužku pro 

rýsování, kružítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr. 

URČITĚ NEVYHAZUJTE PRACOVNÍ SEŠITY Z LET MINULÝCH!!! 

 

Matematika – 8.B – Lhotáková 

- sešit č. 440 + „lenoch“ (linkovaná podložka)!!! + obal 

- v penále na každou hodinu – 2x tužka č. 3, 1x tužka č. 2, ořezávátko (možno i 

mikrotužky 0,5 s odpovídajícími č. tuhy), kvalitní guma, propiska, malé pravítko, 

pastelky, nůžky, lepidlo 

- na rýsování – trojúhelník s ryskou, 30 cm pravítko nebo další trojúhelník, úhloměr, 

kružítko, smirkový papír 

- občas budeme potřebovat i kalkulačku, stačí obyčejná jen se základními operacemi 

- Pracovní sešity (3 díly) a školní sešity ze 7. třídy (pro příští rok k přípravě na přijímací 

zkoušky se vám budou hodit i sešity ze 6. třídy – nevyhazujte je) 

 

• Anglický jazyk (Masláková) 

- 1x 564 – obalený sešit na poznámky 

- 4kroužkový pořadač na pracovní listy (doporučuji) nebo obyčejný rychlovazač, 

minimálně 30 košilek na zakládání pracovních listů 

 

 


