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6. třída 

ČJ:  564  - 1x 

       524 – 2x        

M:   460 – 1x 

        520 – 2x, lenoch (2ks), tužka č.3 nebo 

 č.4 (2ks), pravítko s ryskou, 

 kružítko + náhradní tuhy, úhloměr, 

 fólie 

D:     544 – 1x 

         564 – 1x  

Vz:   524 – 1x 

Vo:   544 – 1x 

IVT:  544 – 1x 

Př:    440 – 1x 

Aj:    544 – 3x 

Hv: 524 -1x 

F:      520 – 1x 

Z:      460 -1x 

Vv:  Bílé čtvrtky A4 20ks, bílé čtvrtky 

A3 20ks, barevné papíry, 

temperové barvy, vodové barvy, 

barevné pastely, pastelky, 

voskovky, tužka č. 1, lepidlo tuhé i 

tekuté, 2x štětec kulatý, 2x štětec 

plochý, malířská paleta, nůžky 

7. třída 

ČJ:  544 – 4x  

M:   460 – 1x 

        520 – 2x, lenoch (2ks), tužka č.3 nebo 

 č.4 (2ks), pravítko s ryskou, 

 kružítko + náhradní tuhy, úhloměr, 

 fólie 

D:     544 – 1x  

Vz:   524 – 1x 

Vo:   pokračuje 

Př:   440 -1x 

        520 -1x 

 

Aj:   544 – 2x 

Z: pokračuje 

Hv: 524 – 1x 

IVT:  pokračuje 

F     : pokračuje 

Vv: 

Bílé čtvrtky A4 20ks, bílé čtvrtky A3 20ks, 

barevné papíry, temperové barvy, vodové 

barvy, barevné pastely, pastelky, 

voskovky, tužka č. 1, lepidlo tuhé i tekuté, 

2x štětec kulatý, 2x štětec plochý, malířská 

paleta, nůžky 

 

 

8. třída 

ČJ:  564  - 1x 

       524 – 2x        

M:   460 – 1x 

        520 – 2x, lenoch (2ks), tužka č.3 nebo       

č.4 (2ks), pravítko s ryskou,  kružítko + 

náhradní tuhy, úhloměr, fólie 

D:    544 – 1x 

Vz:   524 – 1x 

Vo:   pokračuje 

Př:   440 – 1x 

Pč:  524 – 1x + 20 listů A4  

Aj:   544 – 2x 

IVT: pokračuje 

Nj:   544 – 3x 

Rj:   544 -  2x 

        564 – 1x 

Z:    460 – 1x, lenoch  

Hv:  560 -1x 

Ch:  560 – 1x 

        520 – 1x 

Mv: 524 – 1x 

F: pokračuje 

Vv:  

Bílé čtvrtky A4 20ks, bílé čtvrtky A3 20ks, 

barevné papíry, temperové barvy, vodové 

barvy, tuš, barevné pastely, pastelky, 

voskovky, tužka č. 1, lepidlo tuhé i tekuté, 

2x štětec kulatý, 2x štětec plochý, malířská 

paleta, nůžky 

 

 

9. třída 

ČJ:  544 - 2x 

       524 - 3x  

M:   460 – 1x 

        520 – 2x, lenoch (2ks), tužka č.3 nebo 

 č.4 (2ks), pravítko s ryskou, 

 kružítko + náhradní tuhy, úhloměr, 

 fólie 

D:    544 – 1x 

        524 – 1x    

Vz:   pokračuje 

Vo:   pokračuje 

Př:   pokračuje 

Aj:   544 – 2x 

Hv: 524 – 1x 

IVT: pokračuje 

Rj: pokračuje   

F: pokračuje 

Ch: pokračuje 

Fg:  425 – 1x 

Z: pokračuje 

Nj: 544 -2x 



Vv: - tvrdý papír A3 – 30 kusů. A4 – 10 
kusů 

- suché pastely koh -i-noor (stačí 6 kusové) 

- vodové barvy - nejlépe koh -i-noor (NE 

anelinky) 

- kulatý štětec – 3 velikosti (příklad č. 6, 8, 

10) 

- temperové barvy 

- plochý štětec – 3 velikosti 

- kelímek na vodu, paletu na barvy, hadřík 

- fixy, voskovky, pastelky 

- igelitový ubrus na lavici!!! 

- nůžky, lepidlo (tuhý váleček i herkules) 

- tuš – černá, dřívko nebo špejle 

- převlečení (zástěra, stará košile nebo 

tričko) 

 

 

Pro všechny Tv:  

Sportovní hala – sportovní obuv na 

zavazování (hladká podrážka, světlé barvy, 

zcela čistá) bude používaná pouze do haly, 

ne jarmilky 

Sportovní oblečení – bez zipu, bez 

kovových materiálů 

Venkovní hřiště – sportovní obuv 

s pevnou podrážkou a tkaničkami, 

sportovní oblečení dle počasí 

 

 

 


