
Pomůcky na školní rok 

II. stupeň – 9. ročník 
 

Aktualizace: 2017/2018 

 

Pomůcky a vybavení:  

Školní rok 2017/2018 

ročník 9 

Předmět Pomůcky, sešity atd. 

Český jazyk Učebnice  Fraus   + pracovní sešit pro 9. třídu  - 70,-  

3 x sešit linkovaný 544  nebo 564 

Anglický jazyk sešity a pomůcky: č. 544 (2 ks), průhledná fólie A4, desky na tištěné materiály (z 

předchozích ročníků) 

učebnice: Challenges Students´ Book 2 (Pearson Longman), pracovní sešit: Challenges 

Workbook 2 (Pearson Longman) 

Výtvarná 

výchova 

Čtvrtky 20 x  A4, 20 x  A3 

1 x barevné papíry, lepidlo na papír, nůžky 

Pastelky, voskové pastelky, tužka  A1,2 

Vodové a temperové barvy, sada štětců / tenký, střední a silný/ kelímek na vodu, paletu na 

rozmíchání barev 

Redispero  nebo  dřívko a tuš 

Přírodopis Učebnice: Ekologický přírodopis pro 9. r. (Kvasničková, Fortuna) 

Sešity: č. 444, č. 644 

Seminář 

z přírodovědných 

předmětů SPPP 

Sešit: č. 444 

Chemie Učebnice: Základy chemie 2: (Beneš Fortuna) 

Sešity: č. 444, č. 644 

Periodická tabulka prvků, kalkulačka 

Hudební výchova Sešit: č. 544 

Informatika a 

média 

Sešit: č. 544 

Komunikace a 

tvůrčí psaní 

Sešit: č. 544 

Matematika Sešity: č.440, 2x č. 540 

Učebnice: Matematika pro 9.roč., Odvárko-Kadledček (Prometheus) 

tužka č. 1 a 2, dvě pravítka s ryskou, úhloměr, kružítko, guma, pero nebo propiska modré 

barvy 

 

Fyzika Sešit: č.540 

Pracovní sešity Fyzika pro 9.roč. , Bohuněk  (Prometheus) 

Učebnice: Fyzika  pro 9.roč.,Bohuněk (SPN) 

Zeměpis Sešit: č. 544 

Pracovní sešit – Zeměpis, PS pro 9.ročník (Geointer) 

Učebnice: Zeměpis- Společenské a hospodářské složky krajiny (Fortuna) 

Dějepis Sešit: č. 544 

Pracovní sešit: PS pro  9. roč. (Fraus) 

Učebnice: Dějepis pro 9.roč., (Fraus) 

 

Výchova k 

občanství 

Sešit: č. 544 

Tělesná výchova sportovní obuv se světlou podrážkou, tílko, trenýrky,   

tepláky, tričko, venkovní sportovní obuv, krátké kalhoty,  plátěná taška na cvičební úbor, 

ručník s poutkem  

učebnice Německý jazyk, Deutsch mit Max 2 (Fraus) 

Zeměpis- Společenské a hospodářské složky krajiny (Fortuna) 

Výchova k občanství IX. (SPN) 



 

Pracovní sešity  

Pomůcky   

 


