Pomůcky do primy 2017/2018
Český jazyk: 71,- Kč na pracovní sešit, sešity 544 1 ks, 524 3 ks, knihu Od šestky do devítky
Anglický jazyk: 210,- Kč na pracovní sešit, sešit 544 1 ks
Matematika: sešit 440 1 ks s linkovanou podložkou, sešit 540 s linkovanou podložkou, sešit 444 s nalepeným
bílým pruhem širokým 5 cm na horní straně přední obálky, propisku modrou a jednu barevnou,
lepidlo, tužku č. 2 a č. 3 nebo "pentelku", gumu, kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou, úhloměr,
malé podtrhovací pravítko.
Fyzika: sešit 540 1 ks s linkovanou podložkou
Biologie: sešit 540 1 ks s linkovanou podložkou
Zeměpis: sešit 445 1 ks, pracovní sešit Hravý zeměpis 6,
K domácí přípravě se doporučuje koupit Školní atlas světa (Kartografie Praha)
Dějepis: sešit 564 1 ks
Informatika: sešit 544 1 ks
Výtvarná výchova: seznam zvlášť
Těl. výchova: sportovní oblečení do tělocvičny i ven (sálovou i venkovní obuv), počítat s výukou
v měsících září – říjen, duben – červen

venku

Hudební výchova: notový sešit, sešit 544 1 ks
Občanská výchova: sešit 544 1 ks
Vybavte děti přiměřenými školními pouzdry na všechny potřebné věci, není vhodné, aby v nich byly
zbytečnosti (sady „gelovek“ a fixů) – zdržuje to a rozptyluje žáky při práci.
Číselné kódy sešitů se mohou lišit dle výrobce. Orientačně:
-

čísla začínající 4 = formát A 4, 5 = formát A 5
prostření číslo = počet listů: 2 – 20 listů, 4 – 40 listů, 6 – 60 listů
čísla končící 0 – nelinkované sešity, 4 – linka, 5 – čtverečkovaný

Nelinkované sešity opatřete linkovanou podložkou. Pokud je nelinkovaný sešit pro žáka problém, lze se
s učitelem dohodnout na používání sešitu linkovaného.
Sešity a doporučené pomůcky prosím obalte a podepište. Název předmětu apod. na sešity napíší žáci dle
pokynu učitele v úvodních hodinách každého předmětu.

13. – 15. 9. 2017 se koná adaptační kurz. Jako předběžná přihláška slouží záloha, která bude vybrána na
úvodní informační schůzce 13. 6. Podrobné informace o adaptačním kurzu se dozvíte tamtéž. Účast žáka na
adaptačním kurzu je velmi důležitá.

600,- Kč budeme vybírat na informační schůzce 13. 6. 2017. Prosím o pochopení, nachystejte částku
přesně.

Pomůcky do Vv:
- pracovní oblečení
- igelit na lavici !!!
- štětce kulaté (6, 12)
- štětce ploché (6, 12, 20)
- tužky 6B
- guma
- pravítko s ryskou
- suché pastely (12 barev)
- guma plastická (na uhel,pastel a rudku)
- nůžky rovné i na nehty
- lepidlo tuhé vysunovací
- izolepa
- větší kelímek na vodu
- hadřík
- houbička na nádobí
- temperové barvy – 10 barev
- paletu z umělé hmoty
- vodové barvy
- progresy nebo pastelky – nejméně 12 ks
- násadka na pero
- různé špičky na pero
- 6 kolíčků na prádlo, nejlépe dřevěné
Čísla štětců jsou pouze orientační. Vše uložte do kufříku nebo pevné krabice a zřetelně podepište. Většina
věcí je k dostání v prodejnách pro výtvarníky, např. v Brně na Josefské ulici.

zpracovala Mgr. Hana Stravová

Pomůcky do sekundy 2017/2018
Zeměpis :
čtverečkovaný sešit A4; složky na tištěné materiály; pracovní sešit Hravý zeměpis 7
od nakladatelství TAKTIK
Biologie:
linkovaný malý sešit alespoň 40 stran, trhaci blok velikosti deníčku nebo klidně jen nastříhané papíry stejně
velikosti, mohou být i z jedné strany popsané - secvaknuté v rohu (na pětibodovky, bleskové písemky). Občas
budeme potřebovat lepidlo - doporučuji, není nutné. No a protože dost škrtaji v protokolech z praktických
hodin a pak mají zhoršenou známku, doporučuji koupit bělítko.

Dějepis:
linkovaný 544
CJ:1x544, 3x524
Doporučení: koupit si Pravidla českého pravopisu

Matematika: sešit 440 do hodin a 520 na domácí úkoly

Pomůcky do Vv:
- Není nutné kupovat nové, lze využít pomůcky z loňského roku, pokud jsou funkční
-

igelit na lavici !!!
štětce kulaté (1menší a 1 větší)
štětce ploché (1menší a 1 větší)
měkkou tužku 6B
guma
černý tenčí popisovač, např. Centropen
pravítko s ryskou
suché pastely (12 barev)
guma plastická (na uhel,pastel a rudku)
nůžky rovné
lepidlo tuhé vysunovací
větší kelímek na vodu
temperové barvy – 10 barev
paletu z umělé hmoty
vodové barvy
pastelky – nejméně 12 ks
násadka na pero
různé špičky na pero

- 6 kolíčků na prádlo, nejlépe dřevěné
Čísla štětců jsou pouze orientační. Vše uložte do pevné krabice a zřetelně podepište. Většina věcí je k dostání
v prodejnách pro výtvarníky, např. v Brně na Josefské ulici.

Fyzika:
Sešit A5 nelinkovaný, lze pokračovat v sešitě z loňska
Sešit A5 linkovaný na testy, lze pokračovat v sešitě z loňska
Kalkulátor

Občanská výchova:
sešit linkovaný

Chemie:
sekunda: jakýkoli sešit, periodická tabulka prvků (k dostání v papírnictvích nebo okopírovaná)

zpracoval Ing. Karel Vitula

Pomůcky do tercie 2017/2018
Ma
sešit 440 do hodin a 520 na domácí úkoly
Čj
učebnice a další materiály k výuce zapůjčí škola
pracovní sešit si už žáci zaplatili (71Kč)
příručku Honsigová, L.: Od šestky do devítky, mají už zakoupenou
sešity si koupí sami: 1x544, 3x524
Doporučení: koupit si Pravidla českého pravopisu
Aj
učebnice zajišťuje škola
pracovní sešit si žáci koupí sami - English Plus 3 Workbook (s CD). Cena cca 220,- Kč
sešit 1x564e
Rj
učebnice Raduga po-novomu A1, 1.díl (naklad. Fraus) – zapůjčeno žákům ve škole,
pracovní sešit objednaný a zakoupený společně ve škole
linkovaný sešit A5 si žáci koupí sami
Fj
studenti si kupují sami učebnici a pracovní sešit EXTRA !, I.díl
Ov
učebnice zapůjčeny od školy
sešit 1x 564e
Fy
sešit A5 nelinkovaný, lze pokračovat v sešitě z loňska
sešit A5 linkovaný na testy, lze pokračovat v sešitě z loňska
kalkulátor
učebnice a tabulky budou zapůjčeny ze školy
Vv – většinou už mají z minulého roku, spotřebované dokoupit
igelit na lavici !!!

štětce kulaté (1menší a 1 větší)
štětce ploché (1menší a 1 větší)
měkkou tužku 6B
guma
černý tenčí popisovač, např. Centropen
pravítko s ryskou
suché pastely (12 barev)
guma plastická (na uhel,pastel a rudku)
nůžky rovné
lepidlo tuhé vysunovací
větší kelímek na vodu
temperové barvy – 10 barev
paletu z umělé hmoty
vodové barvy
pastelky – nejméně 12 ks
násadka na pero
různé špičky na pero
6 kolíčků na prádlo, nejlépe dřevěné
Čísla štětců jsou pouze orientační. Vše uložte do pevné krabice a zřetelně podepište. Většina
věcí je k dostání v prodejnách pro výtvarníky, např. v Brně na Josefské ulici.
Ze
čtverečkovaný sešit A4
složky A4 na tištěné materiály
pracovní sešit Hravý zeměpis 8 od nakladatelství TAKTIK
Bi
složky A4 na tištěné materiály
pracovní sešity ze sekundy (Přírodopis 7 Strunatci a Botanika)
pracovní sešit Přírodopis 8 od Nakladatelství Nová škola (zakoupíme centrálně a vybereme peníze)
Ch
jakýkoli sešit
periodická tabulka prvků (lze zakoupit v papírnictví)
zpracovala Mgr. Vendula Provazníková

Pomůcky do kvarty 2017/2018
Matematika: sešit 440 1 ks s linkovanou podložkou - lze pokračovat v letošním, sešit 540 s
linkovanou podložkou, sešit 444 s nalepeným bílým pruhem širokým 5 cm na horní straně přední
obálky, propisku modrou a jednu barevnou, lepidlo, tužku č. 2 a č. 3 nebo "pentelku", gumu,
kružítko, 2 trojúhelníky s ryskou, úhloměr, malé podtrhovací pravítko, kalkulačka.

Jazyk český: Pracovní sešit (je objednán, zaplacen), ostatní učebnice poskytuje škola, dále 1x sešit č.
544 a 3x sešit 524.
Jazyk anglický: žáci si zakoupí pracovní sešit do angličtiny - English Plus 4 Workbook (s CD). Cena
cca 220,- Kč, dále 1xsešit č. 544
Jazyk francouzský: učebnice EXTRA1!, již z tercie a žáci v ní pokračují během šk.roku + pracovní sešit
EXTRA2!
Jazyk německý: učebnice Prima A1 (naklad.Fraus, 2. díl, zapůjčeno ze školy), pracovní sešit
objednáváme společně ve škole na konci školního roku, 1 sešit A5 linkovaný si
zakoupí žáci sami
Biologie: čtverečkovaný sešit A4; složky na tištěné materiály; pracovní sešit Přírodopis 9 – Geologie
a ekologie od nakladatelství Nová škola

Zeměpis: čtverečkovaný sešit A4; složky na tištěné materiály

Chemie: složky na tištěné materiály, jakýkoli sešit
Cvičení z chemie: jakýkoli sešit
Fyzika: sešit 540 1 ks s linkovanou podložkou - lze pokračovat v letošním, kalkulačka.
Dějepis: učebnice, dějepisné atlasy a veškeré materiály, se kterými se pracuje, zapůjčí škola
sešity si zakoupí žáci sami (č. 544)
Občanská výchova: učebnice zajišťuje škola, dále 2x sešit č. 544 (žáci zakoupí sami)

Pomůcky do Vv
- Není nutné kupovat nové, lze využít pomůcky z minulých let, pokud jsou funkční

- igelit na lavici !!!
- štětce kulaté (1menší a 1 větší)
- štětce ploché (1menší a 1 větší)
- měkkou tužku 6B
- guma
- černý tenčí popisovač, např. Centropen
- pravítko s ryskou
- suché pastely (12 barev)
- guma plastická (na uhel,pastel a rudku)
- nůžky rovné
- lepidlo tuhé vysunovací
- větší kelímek na vodu
- temperové barvy – 10 barev
- paletu z umělé hmoty
- vodové barvy
- pastelky – nejméně 12 ks
- násadka na pero
- různé špičky na pero
- 6 kolíčků na prádlo, nejlépe dřevěné
Čísla štětců jsou pouze orientační. Vše uložte do pevné krabice a zřetelně podepište. Většina věcí
je k dostání v prodejnách pro výtvarníky, např. v Brně na Josefské ulici.

Zpracovala Mgr. Zuzana Mezulianiková

Pomůcky do kvinty 2017/2018
Zeměpis:
Čtverečkovaný sešit A4, složky na tištěné materiály

Matematika:
Sešit 440 nebo 460, kalkulačka s matematickými funkcemi, 2 pravítka – z toho 1 trojúhelník s ryskou,
měkkou (č.1 nebo 2 = B nebo BH) a tvrdou (č.3 = H) tužku

Francouzský jazyk:
Učebnice + pracovní sešit EXTRA! 2

Fyzika:
Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia (Lepil) – zakoupí se hromadně (cca 240 Kč)

Anglický jazyk:
Učebnice: Maturita Solutions 2nd Edition, Intermediate Studentś Book, Czech Edition,
Tim Falla and P.A. Davies, cena cca 382 Kč
Maturita Solutions 2nd Edition, Intermediate Workbook with Audio CD, Czech Ed.
Tim Falla and P.A.Davies, cena cca 250 Kč
Sešit: 1x 564e
Biologie:
Složky na tištěné materiály
Doporučená učebnice – není povinná – pro domácí přípravu: Kincl: Biologie rostlin pro gymnázia
Chemie:
Složky na tištěné materiály, jakýkoli sešit

zpracoval Mgr. Tomáš Dratva

Pomůcky do sexty 2017/2018
Pomůcky do chemie: složky na tištěné materiály
Učebnice a pomůcky do dějepisu
Prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, seminář z dějepisu pro septimu:


učebnice, dějepisné atlasy a veškeré materiály, se kterými se pracuje, zapůjčí škola
sešity si zakoupí žáci sami
o
o

prima – kvarta, seminář z dějepisu pro septimu: linkovaný 544
kvinta: linkovaný 464.

Učebnice a pomůcky do češtiny – sexta







- učebnici a pracovní sešit do literatury: žáci zaplatili, zajistila škola
- učebnici a pracovní sešit do jazyka: žáci mají od kvinty
- sešity: pokračovat v sešitu na pravopis, případně sešit 524
Pokud si žáci neobjednali učebnice přes školu, zakoupí si tyto tituly:
Literatura pro 2. ročník středních škol – učebnice, zkrácená verze!, nakladatelství Didaktis, ISBN 97880-7358-183-1
Literatura pro 2. ročník středních škol – pracovní sešit, zkrácená verze!, nakladatelství Didaktis, ISBN
978-80-7358-184-8

Učebnice do němčiny:
učebnice Prima A2 (nakladelství Fraus, 4. díl), pracovní sešity, vše objednáno a zaplacenove škole
na konci školního roku, 1 sešit A5 linkovaný si žáci koupí sami
Učebnice do angličtiny: Žádné požadavky, žáci používají učebnice a sešity z kvinty

Učebnice do Zsv:
Čechová, Münch, Macháčková a Klínský. Ekonomika pro gymnázia. Praha: EDUKO, 2011
ISBN 978-80-87204-49-8
Žáci si učebnici koupí sami, pokud bude použitá, musí být část s otázkami k jednotlivým kapitolám
nevyplněná.
Fyzika
sešit 440 1 ks - lze pokračovat v letošním, Lepil: Fyzika. Sbírka úloh pro SŠ - mají z kvinty, Matematicko-fyzikální a
chemické tabulky - mají z kvinty, kalkulačka.

Biologie
Velký nelinkovaný sešit 60 stran + lenoch + tuhé lepidlo (myslím vysouvací, jako rtěnka). Studenti, co předpokládají
maturitu z BI, by měli počítat s investicí cca 300 Kč na učebnici (nebo 100 Kč na bazaru) - je to učebnice na celé studium,

jiná už nebude. S maturanty se ale na učebnici domluvím začátkem roku, pokud už mají Jelínka+Zicháčka, další nebudou
potřebovat. Pokud by bylo 300 Kč neúnosných, vybereme cenově dostupnější.

Zeměpis: čtverečkovaný sešit A4; složky na tištěné materiály
Matematika: sešit nelinkovaný A4, kalkulačka, rýsovací potřeby

Pomůcky do Vv (žáci je mají od primy a průběžně doplňují, co jim chybí)
- igelit na lavici !!!
- štětce kulaté (1menší a 1 větší)
- štětce ploché (1menší a 1 větší)
- měkkou tužku 6B
- guma
- černý tenčí popisovač, např. Centropen
- pravítko s ryskou
- suché pastely (12 barev)
- guma plastická (na uhel,pastel a rudku)
- nůžky rovné
- lepidlo tuhé vysunovací
- větší kelímek na vodu
- temperové barvy – 10 barev
- paletu z umělé hmoty
- vodové barvy
- pastelky – nejméně 12 ks
- násadka na pero
- různé špičky na pero
- 6 kolíčků na prádlo, nejlépe dřevěné
Čísla štětců jsou pouze orientační. Vše uložte do pevné krabice a zřetelně podepište. Většina věcí
je k dostání v prodejnách pro výtvarníky, např. v Brně na Josefské ulici.
Hudební výchova: 1 notový sešit, 1 linkovaný sešit A5

zpracovala Mgr. Jitka Veithová

Pomůcky do septimy 2017/2018
ČJ

- učebnici a pracovní sešit do literatury: žáci zaplatili, zajistila škola

- učebnici a pracovní sešit do jazyka: žáci mají od kvinty
- sešity: pokračovat v sešitu na pravopis, případně sešit 524
- další: nalepovací (a odlepovací) lístky na případné poznámky do učebnice literatury
Pokud si žáci neobjednali učebnice přes školu, zakoupí si tyto tituly:
Literatura pro 3. ročník středních škol – učebnice, zkrácená verze!, nakladatelství Didaktis,
ISBN 978-80-7358-187-9
Literatura pro 3. ročník středních škol – pracovní sešit, zkrácená verze!, nakladatelství
Didaktis, ISBN 978-80-7358-188-6
Jestliže si žáci koupí již použité učebnice a pracovní sešity, musí být pracovní sešit čistý,
nevyplněný!
AJ

1. pololetí: učebnice a pracovní sešit ze sexty
2. pololetí: učebnice Solutions Upper-Intermediate a pracovní sešit (obstarám pro
všechny koncem roku, hromadná objednávka bývá se slevou, bude se používat do
konce studia)

NJ
učebnice Prima B1 (nakladatelství Fraus 5.díl), pracovní sešit, vše objednáno
společně ve škole a bude používáno i v oktávě, 1 sešit A5 linkovaný si žáci koupí sami

FJ

učebnice a pracovní sešity EXTRA! 3 a FORUM 2

Dě

učebnice, dějepisné atlasy a veškeré materiály, se kterými se pracuje, zapůjčí škola

Ze

čtverečkovaný sešit A4; složky na tištěné materiály

Ma

sešit
A4
nelinkovaný,
rýsovací potřeby, kalkulátor, tabulky (mají žáci
učebnice budou zapůjčeny ze školy

Che

složky na tištěné materiály

CvChe

jakýkoli sešit

z minulého

podložka
ročníku)

CvMa
KAJ

nelinkovaný sešit A4, kalkulačka, rýsovací potřeby
jakýkoli sešit na poznámky k nové látce, pevné desky nebo složka na pracovní listy

FCE učebnice Objective First (obstarám pro všechny začátkem září, hromadná
objednávka bývá se slevou, předpokládaná cena okolo 500 Kč, bude se používat i v
oktávě)

zpracovala PhDr. Debora Zemenová

Pomůcky do oktávy 2017/2018
Český jazyk: Učebnice a pomůcky do češtiny – oktáva
- učebnici a pracovní sešit do literatury: žáci zaplatili, zajistila škola
- učebnici a pracovní sešit do jazyka: žáci mají od kvinty
- sešity: pokračovat v sešitu z minulého roku, případně sešit 524
- další: nalepovací (a odlepovací) lístky na případné poznámky do učebnice literatury
Pokud si žáci neobjednali učebnice přes školu, zakoupí si tyto tituly:
Literatura pro 4. ročník středních škol – učebnice, zkrácená verze!, nakladatelství Didaktis, ISBN 978-80-7358189-3
Literatura pro 4. ročník středních škol – pracovní sešit, zkrácená verze!, nakladatelství Didaktis, ISBN 978-807358-190-9
Jestliže si žáci koupí již použité učebnice a pracovní sešity, musí být pracovní sešit čistý, nevyplněný!
ZSV: Sešit formátu A4
Francouzština: FORUM 2 (učebnice)
Němčina: učebnici i pracovní sešit ze septimy (Prima B1), 1 sešit A5 linkovaný si žáci koupí sami
Matematika: sešit A4, kalkulačka, rýsovací potřeby
Cvičení z matematiky: sešit A4, kalkulačka, rýsovací potřeby, složka na cvičné testy A4
Cvičení z fyziky: sešit 440 1 ks, Lepil: Fyzika. Sbírka úloh pro SŠ - mají od kvinty, Matematicko-fyzikální a
chemické tabulky - mají od kvinty, kalkulačka.
Cvičení z chemie: sešit jakýkoliv
Konverzace z angličtiny, příprava na FCE: pevné složky na tištěné materiály formátu A4
Cvičení z biologie: sešit A4 nelinkovaný, 60 stran

zpracovala Mgr. Dana Pauková

