
Seznam sešitů pro 9. ročník 

 

• Český jazyk (Kalkušová – 9.B, 9.C) 

- sešit 544 na mluvnici 

- sešit 464 na dílny čtení  

- desky na pracovní listy + fólie  

 

Nebo pokračujte v sešitech z 8. ročníku (ML, DČ).  

Desky na pracovní listy klidně využijte z 8. ročníku, ale PL vytáhněte a pečlivě si je 

uschovejte (budou se vám hodit na přípravu k přijímacím zkouškám).  

Sešity na diktáty mám u sebe. Kdo ví, že mu již v sešitě na diktáty dochází místo, pořídí si 

sešit nový.  

• Český jazyk (Šímová) - 1 x 544 na poznámky (obalený), 1 x 424 na dílnu čtení (obalený) – 

ale můžete pochopitelně pokračovat v sešitě již zavedeném. 

Desky na pracovní listy využijte ze 7. ročníku, ale PL si pečlivě uschovejte, budou se hodit. 

Diktáty máte u mě. 

 

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

 

• Přírodopis – můžete pokračovat v sešitě z 8. třídy, jinak libovolný sešit,  

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

 doplňte  košilky) 

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

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

• Anglický jazyk (Kadlecová, Skříčilová) – děti mohou pokračovat v sešitě z 8. třídy (A5 

linkovaný) 

    - portfolio 

• Chemie – desky na portfolio – pokračujte v těch, které už máte 

-  sešit A4 nelinkovaný 20 listů (můžete použít loňský) 

• Hudební výchova – notový sešit (může být z minulého roku) + portfolio 

• Zeměpis – sešit č. 544 nebo libovolný jiný podle vaší potřeby (lze pokračovat v tom 

z loňska) + desky na vkládání pracovních listů, map apod. 

• Matematika (Lhotáková – 9.A, 9.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 

- školní sešity a pracovní sešity z 6. – 8. ročníku (nevyhazujte, budeme je potřebovat) 

 



• Matematika (Škorpík) – sešit č. 440 (460) bez linek!!! (lze pokračovat v loňském, pokud 

chcete). V průběhu roku budeme potřebovat kvalitní tužku pro rýsování, kružítko, trojúhelník 

s ryskou, další pravítko, úhloměr, kalkulačku (ve druhém pololetí s tlačítky SIN, COS). 

URČITĚ NEVYHAZUJTE PRACOVNÍ SEŠITY Z LOŇSKA!!! 

Pro přípravu na přijímačky zajistí škola pro zájemce brožuru s příklady na procvičování a 

didaktickými testy, které jsou podobné přijímačkám. 

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

zkoušky. 

V plánu je také otevření kroužku pro přípravu na přijímací zkoušky (pro ty, kteří budou mít 

zájem). 

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

nakopírovaných materiálů a pracovních listů, kalkulačka (stačí obyčejná) 

Němčina (Pejchalová) – pokračujeme v portfoliu a sešit stačí A5 

 

 

 


