
Předmět Vyučující Učebnice (povinné) Učebnice (doporučené) Sešity Další pomůcky

Český jazyk pro 6.r. ZŠ

ČJ - pracovní sešit 6

Literatura K. Sassmann

jakýkoli sešit A4 na čtenářský deník - 
dle vlastního výběru, takový, aby byl 

studentům příjemný, klidně i v 
tvrdých deskách

lepidlo na papír v tyčince (stačí 
malé, do penálu)

K. Csibová Project 2 1x A4 linkovaný sešit 

P. Quirenzová Project 2 pracovní sešit
1x A5 linkovaný sešit (na slovíčka; 

může být i předtištěný se třemi 
sloupci)

Kořeny evropské kultury A. Sakařová
Kořeny evropské kultury - vydáno 

školou 
sešit A4 linkovaný desky na euroobaly

Hravý zeměpis PS sešit na zápis 440 nebo 444

Hravý zeměpis učebnice sešit na testy 540

Trojúhelníky a čtyřúhelníky Souměrnosti
velký sešit A4 čtverečkovaný tlustý - 

nejlépe 60 listů

Dělitelnost + Kladná a záporná čísla
malý sešit A5 čtverečkovaný slabý - 

nejlépe 20 listů

nelinkovaný, tlustý

Výchova ke zdraví M. Beníšková kopírované materiály - vydá škola sešit A4 bez linek

Informatika D. Rosická

Hudební výchova

Výtvarná výchova M. Davidová

Dramatická výchova A. Lochman sešit A5 pohodlný oděv

A. Lochman
vhodné sportovní oblečení do 

tělocvičny i na ven

D. Rosická

sportovní obuv se světlou 
podrážkou (do tělocvičny), 

sportovní obuv na venkovní 
aktivity

Učebnice a sešity
školní rok 2022/2023

PRIMA

M. KadeřábekZeměpis Školní atlas světa - domů

M. Hefferová Ekologický přírodopis 6

Matematika

Biologie

bez zvláštních požadavků

M. Kadeřábek

rýsovací pomůcky, vědecká 
kalkulačka (ne grafická); 

nelinkovaný slabý sešit A4 - stačí 
později

Průvodce přírodou ČR

Tělesná výchova

bez zvláštních požadavků

notový sešit
flétna (z hudebnin, ne z 

hračkářství)
K. Csibová

 Hravá matematika-pracovní s. 6,7

Český jazyk a komunikace K. Sassmann 2 x sešit linkovaný A4

Slovník ČJ-AJ,AJ-ČJ

Pravidla čes.pravopisu

Anglický jazyk



Předmět Vyučující Učebnice (povinné) Učebnice (doporučené) Sešity Další pomůcky

1x sešit linkovaný A4

jakýkoli sešit A4 na čtenářský deník - 
dle vlastního výběru, takový, aby byl 

studentům příjemný, klidně i v 
tvrdých deskách nebo kroužkový 

pořadač

Anglický jazyk M. Blecha
Maturita Solutions Intermediate  

učebn.

Anglický jazyk K. Csibová
3. vydání                                    pracovní 

sešit

1x A5 nebo A4 libovolný sešit, A5 
linkovaný sešit (na slovíčka; může 
být i předtištěný se třemi sloupci) 

Francouzský jazyk A. Blechová Génération A1 sešit libovolný

Španělský jazyk J. Cociňa Cociňa Aventura 1 (nueva) sešit A5 linkovaný 2x

Latina A. Blechová Latina pro střední školy - I. část sešit A5 linkovaný

Rétorika R. Pašková

Právo a politologie P. Quirenzová Právo pro střední školy sešti A5 linkovaný 

Dějepis J. Kopecký
Dějepis pro gymnázia a SŠ 1 - pravěk a 

starověk
libovolný sešit

Atlas světa Příroda a lidé Země

Matematika
J. Pikousová 
Doležalová

Matematika - příprava k maturitě a 
přijímacím zkouškám na VŠ 

(Petáková) 

Matematika pro gymnázia:Základní 
poznatky z matematiky, Planimetrie, 

Rovnice a nerovnice, funkce  + Matematika - 
příprava k maturitě a přijímacím zkouškám 

na VŠ (Petáková) 

sešit A4 čtverečkovaný silný, sešit A5 
čtverečkovaný slabý

vědecká kalkulačka, rýsovací 
potřeby

Fyzika A. Šáfrová Mechanika (Bednařík)
Přehled  SŠ fyziky(Svoboda) Sbírka úloh pro 

SŠ(Lepil) kniha+CD
sešit A4 čtverečkovaný vědecká kalkulačka

Informatika T. Žižka

Chemie K. Švejdová
Chemie pro spolužáky. Obecná 

chemie I. a II.  + pracovní sešit I. a II.
J.Machačný :  Obecná chemie. Chemie 
obecná a anorganická I.pro gymnázia

sešit libovolný

periodická tabulka lamino A4, 
kalkulačka, laboratorní plášť - 

bílý nebo jiné barvy nebo košile s 
dlouhým rukávem, desky s 

euroobaly na protokoly a jiné 
materiály

Hudební výchova S. Rygálová libovolný sešit

Výtvarná výchova M. Davidová

V. Křivský
vhodné sportovní oblečení do 

tělocvičny i na ven

M. Beníšková

sportovní obuv se světlou 
podrážkou (do tělocvičny), 

sportovní obuv na venkovní 
aktivity

Čtenářská gramotnost
H. Antonínová 

Hegerová

jakýkoli sešit A4 na čtenářský deník - 
dle vlastního výběru, takový, aby byl 
studentům příjemný, klidně i v 
tvrdých deskách nebo kroužkový 
pořadač

Anglická konverzace
rodilý mluvčí JŠ 

Swallow
libovolný sešit

Historický seminář A. Sakařová libovolný sešit

Biologie praktická K. Švejdová Desky na protokoly

Aplikovaná fyzika V. Erhartová čtverečkovaný sešit

Matematika rozšířená
J. Pikousová 
Doležalová

čtverečkovaný sešit kalkulačka, rýsovací potřeby

Učebnice a sešity
školní rok 2022/2023

I. ROČNÍK

Direkt interaktiv 1 (objednává škola, 
k zakoupení v kanceláři) 

libovolný  sešit 

Tělesná výchova

bez zvláštních požadavků

Biologie K. Švejdová Kincl: Biologie rostlin,          J.Jansa: Biologie 
rostlin

libovolný sešit

Literatura
H. Antonínová 

Hegerová
LITERATURA přehled středošk.učiva lepidlo v tyčince (malé)

M. KadeřábekZeměpis sešit A4 linkovaný

Německý jazyk P. Beranová

Český jazyk R. Pašková sešit linkovaný A4


