
     Sešity pro žáky 6. ročníku   

           

 Předmět číslo sešitu  

 Český jazyk č.424   č.464   č.524       

 Anglický jazyk           č.544     

 Matematika   č.440   č.520          

 Fyzika             č.545    

 Zeměpis    č.440           
rychlovazač 

plastový A4   

 Dějepis           č.544      

 Přírodopis   č.440              

 Výchova k obč.           č.544      

 Výchova ke zdr.         č.524        

 Hudební vých.         č.524        

 Pracovní vých.       č.520          

           
           

 Čj   prac. seš. HRAVÁ ČEŠTINA 6. roč. , nakl. TAKTIK    

 Aj – prac. seš.  PROJECT  ENGLISH  FOURTH  EDITION  WORKBOOK 2 + CD  

         

 1 balík kancelářského papíru odevzdá žák třídnímu učiteli    
 

 

 

* po domluvě s vyučujícím 

 

     Sešity pro žáky 7. ročníku   

           

 Předmět  

 Český jazyk č.424   č.464   č.524       

 Anglický jazyk           č.544     
 Německý jazyk      č.544    

 Matematika   č.440   č.520          

 Fyzika             č.545    

 Zeměpis    č.440*       č.544*    
rychlovazač 

plastový A4   

 Dějepis           č.544      

 Přírodopis   č.440              

 Výchova k obč.           č.544      

 Výchova ke zdr.         č.524        

 Hudební vých.         č.524        

                  

 

 

Pracovní sešity:          

 Čj  - HRAVÁ ČEŠTINA 7. roč. , nakl. TAKTIK    

 

Aj - PROJECT  ENGLISH  FOURTH  EDITION  WORKBOOK 3 + CD 

NJ - Deutsch mit Max neu + interaktiv 1 - barevný prac. sešit  3 v 1– FRAUS  

   

 1 balík kancelářského papíru odevzdá žák třídnímu učiteli    



 

 

 

 

 

    

  

Sešity pro žáky 8. ročníku  

 

 

          
 

 

 Předmět  

 Český jazyk č.424   č.464   č.524        

 Anglický jazyk            č.544     
 Německý jazyk       č.544    

 Matematika   č.440   č.520          

 Fyzika             č.545    
 Chemie     č.524 č.540     

 Zeměpis    č.440           

rychlovazač 

plastový A4   

 Dějepis            č.544      

 Přírodopis   č.440              

 Výchova k obč.            č.544      

 Hudební vých.         č.524         

 Pracovní vých.       č.520           

 

 

Pracovní sešity:         

 

 

 Čj  - HRAVÁ ČEŠTINA 8. roč. , nakl. TAKTIK   
 

 

 

Aj - PROJECT  ENGLISH  FOURTH  EDITION  WORKBOOK 4 + CD 

NJ - Deutch mit Max neu + interaktiv A1/2.díl- barevný prac.seš. 3 v 1– FRAUS 

 

 

   
 

 1 balík kancelářského papíru odevzdá žák třídnímu učiteli   
 

 

     Sešity pro žáky 9. ročníku   
 

          
 

 

 Předmět   

 Český jazyk č.424   č.464   č.524        

 Anglický jazyk            č.544     
 Německý jazyk       č.544    

 Matematika   č.440   č.520          

 Fyzika             č.545    
 Chemie     č.524 č.540     

 Zeměpis    č.440           

rychlovazač 

plastový A4   

 Dějepis            č.544      

 Přírodopis   č.440*       č.540 *      

 Výchova k obč.            č.544      

 Hudební vých.         č.524         

 Pracovní vých.       č.520           

 

 

Pracovní sešity:         

 

 

 Čj  - HRAVÁ ČEŠTINA 9. roč. , nakl. TAKTIK    
 

 

Aj - PROJECT  ENGLISH  FOURTH  EDITION  WORKBOOK 5 + CD 

NJ** - Deutch mit Max neu + interaktiv A1/2.díl- barevný prac.seš. 3 v 1– FRAUS 

 

 

      **  mají z osmého ročníku   
 

 

 

1 balík kancelářského papíru odevzdá žák třídnímu učiteli 

* po domluvě s vyučujícím   

 

 


