Sešity a pomůcky pro 9. ročník
Čj, Čj/sem - pořadač s většími kroužky A4, euroobaly, nůžky, lepidlo, náhradní
náplně do kroužkových záznamníků A4
M - sešit 460 - velký nelinkovaný, sešit 540 - malý nelinkovaný, lenoch velký a
malý, kalkulačka, rýsovací potřeby (pravítko rovné + trojúhelníkové,
kružítko, úhloměr, ořezávátko, guma, tužky)
D - sešit 444 nebo 464 - velký linkovaný, nůžky, lepidlo
RJ - sešit 544 - malý linkovaný (mohou pokračovat v sešitě z 8. ročníku)
VP - sešit 424 nebo 444 - velký linkovaný sešit
AJ - sešit 564 - malý linkovaný
CH - sešit 440 nebo 445 - velký nelinkovaný nebo čtverečkovaný
HV - rychlovazač, euroobaly A4
OV - sešit 444 - velký linkovaný (lze pokračovat v sešitě z 8. ročníku)
Z - sešit 440 - velký nelinkovaný
NJ - sešit 564 - linkovaný (lze pokračovat v sešitě z 8. ročníku), měkká složka s
euroobaly
Př - sešit 440 - velký nelinkovaný, lepidlo, pastelky
F, F/sem - sešit 440 nebo 460 - velký nelinkovaný
Inf - rychlovazač, 10 euroobalů

Seznam pomůcek do VV pro 6., 7., 8. a 9.r.
výkresové desky A3
igelitový ubrus na lavici + noviny
tempery (nejlépe velké tuby základních barev + malá černá, bílá)
vodové barvy + paleta
vlasové a štětinové štětce (kulaté, ploché)
fixy + tenký černý centropen s hrotem
pastelky (možno i Progressa)
uhel – 1 kus
rudka – 1 kus
tužka č.1
tuš černá
redisové pero se špičkou 0,5 a menší
plastická guma
ořezávátko
nůžky + nůžky z manikúry
lepidlo Herkules
nádoba na vodu
bavlněný hadr + houbička na nádobí (popř. molitan)
výkresy (tvrdé): 10 ks A4
15 ks A3
5 ks A2
sada barevných papírů A4
Žáci, kteří nespotřebovali pomůcky z minulého školního roku, použijí ty stejné.
V případě, že spotřebovali pouze některé z odstínů temperových barev, mohou
si dokoupit jednotlivé kusy.

