POMŮCKY PRO 9. ROČNÍK
Sešity:

žáci, kteří si sešity objednali na konci šk. roku, si je nekupují!
č. 440 (5 ks)
č. 540 (1 ks)
č. 544 (9 ks)
linkovaná podložka do sešitu malá a velká (tzv. lenoch)

Matematika:

- rýsovací potřeby (2x pravítko s ryskou, kružítko, úhloměr, pentelka nebo tužka tvrdosti
2,5 (F) nebo 3 (H), pastelky)
- kalkulačka (není povinná)

Český jazyk:

- tvrdá folie A4 (aby se na ni dalo psát), mazací tabulka + fixy
- čtenářský deník (nový s tvrdými deskami A4 nebo A5; lze pokračovat v loňském)
- trhací (na straně perforovaný) blok A5 na diktáty
- fixy s tenkým hrotem alespoň 2 barvy (jakékoliv)

Anglický jazyk:

- linkovaný sešit A5, možno pokračovat v sešitě z 8. ročníku

Německý jazyk:

- nevyhazovat starý pracovní a školní sešit
- linkovaný sešit A5

Tělesná výchova:

Obuv: Do tělocvičny mít čistou a pevnou obuv, která nezanechává čáry na podlaze a je
jiná, než kterou nosí žák jako přezůvky v prostorách školy. Na hřiště mít obuv s vyšší
a tvarovanou podrážkou, která zabrání nevhodné deformaci nohy a ochrání chodidlo před
možným poraněním o ostrý předmět.
Oblečení: Kraťasy (elasťáky) a tričko jiné, než ve kterém chodí ve škole. Při chladnějším
počasí mít připravené tepláky, sportovní mikinu/teplákovou bundu. Při slunečném počasí
mít připravenou pokrývku hlavy, ochranný opalovací krém.
Ostatní: Má-li žák nějaké zdravotní problémy, informuje učitele a přinese učiteli potvrzení
od lékaře. Žáci si nosí léky do vyučovací hodiny, stejně jako tekutiny.

Výtvarná výchova:

- skicák A3 (20 listů) a A4 (20 listů) – nezaměnit s náčrtníkem (ten má měkké papíry)

Praktické činnosti:

- 100 Kč na materiál (látky, barvy, plsť, dřevo, plast, hlína, kov, apod.)

Další:
základní NUTNÁ výbava pouzdra: alespoň 2 funkční propisky, 1 obyčejná tužka, 1 barevná fixa nebo
gelovka, 6 základních barev pastelek, guma, pravítko, nůžky, lepidlo „váleček“ (tato výbava pouzdra
je potřebná pro všechny předměty, další pomůcky jsou vyjmenovány u jednotlivých předmětů)
-

1 balík kancelářských papírů

-

portfolio (tvrdé desky s eurofoliemi na zakládání pracovních listů apod.)

-

v září budou žáků hromadně nakoupeny pracovní sešity do někt. předmětů

-

obaly na učebnice a sešity

-

ostatní pomůcky a pracovní sešity budou upřesněny v září

-

loňské pracovní sešity nevyhazujte

