
6. A 6. B 6. C

ČJ

Javůrková

Pracovní sešit Hravá čeština 6 - Taktik 
Mají v Albře. Prosím obstarat do 14. září. Díky:)
1x sešit 544 mluvnice, 1x sešit A4 linkovaný (sloh)
2x sešit 524 (literatura, pravopis)
1x sešit A4 - tvrdé desky na čt. deník
(Kdo má pěkný z 1. stupně s tvrdými deskami, může si ho nechat.)
Nůžky, guma, lepidlo, 2 svítivé fixy nebo pastelky

Valášková

Pracovní sešit Hravá čeština 6 - Taktik 
Mají v Albře. Prosím obstarat do 14. září. Díky:)
2x sešit 544 
1x sešit 524
1x sešit A4 - tvrdé desky na čt. deník
(Kdo má pěkný z 1. stupně, může si ho nechat.)
desky na portfolio + euroobaly (20 ks)
Nůžky, guma, lepidlo, 2 svítivé fixy nebo pastelky                                     NIC NENADEPISUJTE - UĎELÁME TO SPOLU A JEDNOTNĚ !!!!!!!!

Moravcová
Jakoubková

Boháčková

Pracovní sešit Hravá čeština 6 - Taktik 
2x sešit 544 (mluvnice, literatura)
1x sešit 524 (pravopisná cvičení)
1x sešit A4 - tvrdé desky na čt. deník
1 x sešit 444 (sloh) 
desky na portfolio + euroobaly (20 ks)

M

Morávková

Daňková

Sešit A5 - cvičný

Sešit s centimetrovou mříží  A4 – prodávají v Albře, lze pokračovat v sešitě z loňského roku, jsou-li v něm volné listy a je-li v pořádku

Nelinkovaný sešit A4 (440) – šesťáci nový, vyšší ročníky pokračují v sešitě z minulého roku, je-li v pořádku

Tužka  nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti č.2 a tuhami tvrdosti č.3

Pravítko krátké, pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko – funkční a náhradní tuhy

Čtvereček jemného smirkového papíru na obroušení tuhy, nůžky, lepidlo, pastelky - 3 barvy
Nováková
Březka

AJ

Genčevová 2 x sešit A5 linkovný silný, pracovní sešit Project 2
Exnerová
Daněk
Birney

D
Horák
Štípalová sešit A4 linkovaný (444)

Př Šetková sešit 440 sešit 440 1x sešit 440
Z Havlíková sešit A4 nelinkovaný, silný, lepidlo, nůžky sešit A4 nelinkovaný, silný, lepidlo, nůžky sešit A4 nelinkovaný, silný, lepidlo, nůžky

VKO
Moravcová



VKO Štípalová -
Valášková 1x sešit 524

Fy Misárková 1x sešit A5 čtverečkovaný 

PČ
Šetková sešit 524 sešit 524
Kondelíková

Zdr Štípalová eurodesky + 15 euroobalů eurodesky + 15 euroobalů eurodesky + 15 euroobalů

ICT
Jakoubková
Daněk
Morávková

HV Trojanová 1x sešit 564, notový sešit (použijí od 6. do 9.ročníku)


