
Seznam sešitů pro 7. ročník 

 
 

Český jazyk (Tvarohová) 

• velký linkovaný sešit na literaturu a sloh – můžete pokračovat v zavedeném sešitě ze 

6. třídy 

• linkovaný sešit na mluvnici (velký/malý je to jedno) – můžete pokračovat 

v zavedeném sešitě ze 6. třídy 

• linkovaný sešit na dílny čtení (velký/malý je to jedno)  

• desky na pracovní listy + fólie 

• diktáty – pokračujeme v zavedených sešitech (mám u sebe) 

 

Přírodopis – p. uč. Novotná 

• můžete pokračovat v sešitě ze 6. třídy, jinak libovolný sešit  

• desky na pracovní listy (můžete pokračovat s těmi, které už máme, pouze doplňte  

 košilky) 

Přírodopis – p. uč. Mihaly 

• můžete pokračovat v sešitě ze 6. třídy, jinak libovolný sešit  

• desky na pracovní listy – pokračujte v těch z loňského roku, jen doplňte košilky 

• desky na herbář – nevyhazovat, prosím, budeme pokračovat dále 

 

Anglický jazyk (Návratová) 

• linkovaný sešit A5, můžete pokračovat v sešitě  

• portfolio 

• učebnice i pracovní sešit zůstávají ze 6. třídy 

 

Dějepis – libovolný linkovaný sešit + desky na pracovní listy (portfolio) 

 

Hudební výchova (Skříčilová) 

•  notový sešit může být z minulého roku 

•  portfolio 

Fyzika – desky na pracovní listy (portfolio), průsvitné fólie do desek (euroobaly) 40ks 

Výchova k občanství 7.B - desky na pracovní listy (portfolio), průsvitné fólie do desek 

(euroobaly) 20ks 

Matematika (Lhotáková – 7.A, 7.B)  

- sešit č. 440 (460) bez linek – nejlépe čistě bílý (ne recyklovaný, šedivý) 

- mazací tabulka 

- v penále fix a hadřík na mazací tabulku, tužky č. 2 a 3, guma, pastelky, nůžky, lepidlo, 

malé pravítko 

- rýsovací pomůcky - trojúhelník s ryskou, další trojúhelník nebo 30 cm pravítko, 

úhloměr, kružítko 



- kalkulačka (zatím stačí obyčejná) 

- školní sešity a pracovní sešity z 6. ročníku (nevyhazujte, budeme je potřebovat) 

 

Německý jazyk (Pejchalová/Roštík) 

- Linkovaný sešit  A5 

- Desky na PL (portfolio) 

 

 

 

 

 

 

 


