
 

   Školní sešity doporučené pro žáky ZŠ Nová Včelnice 

 

 

 

2. třída – školní sešity na školní rok 2015 – 2016 

 

512 10x Výtvarný materiál / čtvrtky,barev. papíry, náčrtníkový papír, desky na 

513         4x           výkresy a další / zajistí škola a žáci na začátku roku uhradí. 

420 1x  

624 1x 

 

 

 

 

 

3. třída – školní sešity na školní rok 2015 – 2016 

512 2x  Výtvarný materiál / čtvrtky, barev. papíry, náčrtníkový papír, desky    

513 19x  na výkresy a další / zajistí škola a žáci na začátku roku uhradí. 

523      2x 

5110    1x 

420      1x 

 

 

 

 

 

 

4. třída – školní sešity na školní rok 2015 – 2016 

 

512     2x  Výtvarný materiál / čtvrtky, barev. papíry, náčrtníkový papír, desky     

513     1x  na výkresy a další / zajistí škola a žáci na začátku roku uhradí. 

523 7x 

524 10x 

5110 1x 

420 1x  

 

 

 

 

 

5. třída – školní sešity na školní rok 2015 – 2016 

 

524    16x  Výtvarný materiál / čtvrtky, barev. papíry, náčrtníkový papír, desky     

420     2x  na výkresy a další / zajistí škola a žáci na začátku roku uhradí. 

523 1x 

 

 

 

 



 

6. třída – školní sešity na školní rok 2015– 2016 

 

510     1x Výtvarný materiál, ŽK, kopírovací materiál a další zajistí škola a žáci na  

520     3x         začátku školního roku uhradí 

524     8x 

540     4x 

544     3x 

440     2x 

444     1x 

644     1x 

 

 

 

 

7. třída – školní sešity na školní rok 2015 – 2016 

 

                       Výtvarný materiál,ŽK,kopírovací materiál a další zajistí škola a žáci na začátku   

školního roku uhradí. 

510     1x 

520     4x 

524     8x 

540     4x 

544     4x 

424     1x 

440     2x 

 

 

8. třída – školní sešity na školní rok 2015 – 2016 

 

Výtvarný materiál,ŽK,kopírovací materiál a další zajistí škola a žáci na    

začátku školního roku uhradí 

520     4x 

524     7x 

540     5x 

544     3x 

424     2x 

440     2x 

510     2x 

 

9. třída – školní sešity na školní rok 2015 – 2016 

510     2x Výtvarný materiál, ŽK, kopírovací materiál a další zajistí škola a žáci na 

520     4x         začátku školního roku uhradí 

524     7x 

540     5x 

544     5x 

420     1x 

424     2x 

440     2x 


