
Sešity a pomůcky pro 7. ročník 
 

BUDOUCÍ 7. A 
 

Aj – linkovaný sešit A5, 60 listů, (lze pokračovat v předchozím sešitě), jakoukoli složku A5  

Rj – linkovaný sešit A5, 40 listů 

Nj – linkovaný sešit A5, 60 listů, pořadač s kroužky, euroobaly 

Čj – pořadač s většími kroužky (ne šanon), euroobaly (A4), náhradní náplň do kroužkových 

záznamníků (A4) 

Z – velký nelinkovaný sešit 460, lenoch velký, pastelky, lepidla, pravítko 

Př – A4 nelinkovaný 40 listů 

Př v AJ – A5 linkovaný 40 listů 

Ov- linkovaný sešit A5, lze pokračovat v sešitě z předchozího roku 

Rv – linkovaný sešit A5, 60 listů, lze pokračovat v předchozím sešitě 

F – velký nelinkovaný sešit A4 

Hv – rychlovazač A4, euroobaly A4 

M – nelinkovaný sešit 460, nelinkovaný sešit 540, malý a velký lenoch, rýsovací potřeby 

(pravítko trojúhelník, pravítko delší, kružítko, úhloměr, ořezávátko, guma, tužky) 

D – sešit A4, č. 464 

 

 

BUDOUCÍ 7. B 

 
M – velký nelinkovaný sešit 460, malý nelinkovaný sešit 540, lenoch velký, malý, rýsovací 

potřeby (pravítko trojúhelník, pravítko dlouhé, kružítko, úhloměr, ořezávátko, guma, tužky) 

ČJ – pořadač s většími kroužky (ne šanon), euroobaly (A4), náhradní náplň do kroužkových 

záznamníků (A4) 

AJ – malý linkovaný sešit 60 listů 

NJ – malý linkovaný sešit 60 listů, měkká kroužková složka (rychlovazač) s euroobaly (A4), 

nůžky, lepidlo 

RJ – malý linkovaný sešit 40 listů 

D – velký linkovaný sešit buď 444, nebo 464, nůžky, lepidlo 

OV – 1 sešit malý linkovaný 40 stran (lze z předchozího roku) 

RV – A5 linkovaný sešit, lze pokračovat v sešitu z 6. třídy 

Z – velký nelinkovaný sešit 460, lenoch velký, pastelky, lepidlo, pravítko 

Př – A4 nelinkovaný 40 stran 

Př/AJ – A5 linkovaný 40 stran 

F – velký nelinkovaný 444 (40 stran) 

HV – rychlovazač (A4), euroobaly (A4)  

INF - / 

Pč - / (v průběhu roku nosit pomůcky) 

TV – úbor, tenisky 

 

 

  


