
Soubor sešitů a pomůcek pro žáky 6. ročníku podle tříd 

 

6. A 

Sešity a pomůcky v jednotlivých předmětech pro školní rok 2021/2022 

Český jazyk 
Velký linkovaný sešit A4 – 444 (40 listů),  
3x malý linkovaný sešit A5 – 444 (40 listů) 

Matematika 
440 (velký nelinkovaný), 540 (malý nelinkovaný) lenoch, kružítko (nejlépe 

kovové), pravítko, trojúhelník s ryskou, tužky č.2 - HB 

Anglický jazyk Velký linkovaný sešit -   A4- 444 – 40 listů 

Fyzika 
Velký čtverečkovaný A4 – 60 listů - 465e, malý linkovaný A5 – 60 listů - 564e, 

pravítko s ryskou, obyčejná tužka, barevná tužka (pastelky) 

Přírodopis Velký nelinkovaný sešit  A4 – 440 (40 listů) 

Dějepis Velký linkovaný sešit - A4 - 444 - 40 listů 

Zeměpis Mají pracovní sešit. 

Informatika Malý linkovaný A5 – 20 listů (524) 

Občanská výchova (bude upřesněno) 

Pracovní činnosti Malý nelinkovaný A5 – 20 listů 

Výchova ke zdraví Malý linkovaný sešit A4 - 524 

Hudební výchova 
Velký linkovaný sešit A4 – 444 (40 listů) 
Budou používat i v následujících ročnících 

Přírodopisný seminář 
(volitelný předmět) 

Velký nelinkovaný sešit  A4 –420  (20 listů) 

Výtvarná výchova 

Výkresy A3 - 20 kusů, výkresy A4 - 10 kusů, 

Podložka - igelit, 2x černý fix (tenký, tlustý), vodové barvy, temperové barvy, 

paleta na barvy, kelímek, štětce - více velikostí (kulaté i ploché), voskovky, 

pastelky, tuhé lepidlo, tužka, nůžky, hadr na utírání štětců apod. 

(podepsaný), barevné papíry 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. B 

Sešity a pomůcky v jednotlivých předmětech pro školní rok 2021/2022 

Český jazyk 
Malý A5 linkovaný 544 – 4 kusy 
Malý A5 blok linkovaný v tvrdých deskách - 1 kus 

Matematika 

Velký A4 nelinkovaný sešit 440, malý A5 nelinkovaný sešit 520, lenoch 

Rýsovací potřeby = kružítko klasické (kovové), 2x trojúhelník s ryskou, tvrdá 

tužka, úhloměr 

Anglický jazyk Velký linkovaný sešit -   A4- 444 – 40 listů 

Fyzika 
Velký čtverečkovaný A4 – 60 listů - 465e, malý linkovaný A5 – 60 listů - 564e, 

pravítko s ryskou, obyčejná tužka, barevná tužka (pastelky) 

Přírodopis Velký nelinkovaný - 440, malý nelinkovaný 520 

Dějepis Malý linkovaný sešit - A5 - 564 - 60 listů 

Zeměpis (bude upřesněno) 

Informatika Malý linkovaný A5 – 20 listů (524) 

Občanská výchova (bude upřesněno) 

Pracovní činnosti Malý linkovaný A5 – 20 listů 

Výchova ke zdraví Velký nelinkovaný sešit A4 – 420 / 20 listů/ a pracovní sešit 

Hudební výchova Notový sešit A5 / 16 listů / ML2 

Přírodopisný seminář  

(volitelný předmět) 
Velký nelinkovaný sešit  A4 – 420  (20 listů) 

Výtvarná výchova 
10 výkresů A4, 10 výkresů A3, vodové a temperové barvy, tuš, 2 kulaté a 2 
ploché štětce, pastelky, fixy, nůžky, složka barevných papírů, lepidlo tuhé a 
Herkules. Ostatní pomůcky budou zadány průběžně dle potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. C 

Sešity a pomůcky v jednotlivých předmětech pro školní rok 2021/2022 

Český jazyk 4 ks malý linkovaný A5, č. 544 nebo 564 

Matematika 
440 (velký nelinkovaný), 540 (malý nelinkovaný) lenoch, kružítko (nejlépe 

kovové), pravítko, trojúhelník s ryskou, tužky č. 2 - HB 

Anglický jazyk Velký linkovaný sešit -   A4- 444 – 40 listů 

Fyzika 
Velký čtverečkovaný A4 – 60 listů - 465e, malý linkovaný A5 – 60 listů - 564e, 
pravítko s ryskou, obyčejná tužka, barevná tužka (pastelky) 

Přírodopis Velký nelinkovaný sešit (440), malý nelinkovaný sešit (540). 

Dějepis Malý linkovaný sešit - A5 - 564 - 60 listů 

Zeměpis (bude upřesněno) 

Informatika Malý linkovaný A5 – 20 listů (524) 

Občanská výchova (bude upřesněno) 

Pracovní činnosti (bude upřesněno) 

Výchova ke zdraví 1 malý linkovaný A5, č. 544 nebo 564 

Hudební výchova velký linkovaný sešit 444 

Přírodopisný seminář 

(volitelný předmět) 
Velký nelinkovaný sešit  A4 – 420 (20 listů) 

Výtvarná výchova 

výkres A4, cca 20 kusů 

-výkres A3, cca 20 kusů 

-složka barevných výkresů 

-lepidlo 

-nůžky 

-temperové barvy, sada plochých štětců, paleta 

-vodové barvy, sada kulatých štětců, kelímky, hadřík 

-igelit na lavici 

-černá tuš 

-voskovky 

-tužka č. 1 

-pastelky, fixky 

 

 

 

 

 

 



 

6. D 

Sešity a pomůcky v jednotlivých předmětech pro školní rok 2021/2022 

Český jazyk 
Velký linkovaný sešit A4 - 444 - 40 listů, 
3x malý linkovaný sešit A5 - 544 - 40 listů 

Matematika 
440 (velký nelinkovaný), 540 (malý nelinkovaný) lenoch, kružítko (nejlépe 

kovové), pravítko, trojúhelník s ryskou, tužky č.2 - HB 

Anglický jazyk Velký linkovaný sešit - A4 - 444 - 40 listů 

Fyzika 
Velký čtverečkovaný A4 - 60 listů - 465e, malý linkovaný A5 – 60 listů - 564e, 

pravítko s ryskou, obyčejná tužka, barevná tužka (pastelky) 

Přírodopis Velký nelinkovaný sešit - A4 - 440 - 40 listů 

Dějepis Velký linkovaný sešit - A4 - 444 - 40 listů 

Zeměpis Malý nelinkovaný sešit A5 - 1x420 

Informatika Malý linkovaný sešit A5 - 20 listů 

Občanská výchova Velký linkovaný sešit - A4 - 460 - 60 listů 

Pracovní činnosti Malý nelinkovaný sešit A5 

Výchova ke zdraví Malý nelinkovaný sešit A5 - 1x524 

Hudební výchova Notový sešit - formát A5 (na šířku), 16 listů, označení ML 2 

 


