
NÁZEV CENA

Hravá čeština 95,00

Hravá literatura 98,00

AJ 1x 544 Předtištěný slovníček - z předchozí třídy, pokud mají pokračují

NJ 2x544 pokračují

RJ 2x544 pokračují

DĚ
1x 544

V sešitu možno pokračovat z loňska XX

ZŽS 1x 524

CH
1x 460

1x 524
nůžky, pravítlo, lepidlo, izolepa, pastelky Hravá chemie 8 79,00

ZE 1x 565 lepidlo, pastelky, nůžky -------

MA
1x 440

1x 540
rýsovací potřeby – dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, 

kružítko, tužka č. 3, guma, ořezávátko (vše do zapínacích desek A4)
--- ---

IF 1x 420 Fixy

PŘ 1x 444 lepidlo, nůžky, pastelky, pravítko, izolepa Hravý přírodopis 8 85,00

FY 1x 440 nůžky, izolepa, lepidlo, pravítko, pastelky Hravá fyzika 8 89,00

HV
notový 

sešit
nebo pokračovat ve starém sešitě

VV

Tužka měkká č. 1, tužka progresu č. 1, pastelky, voskovky, vodové 

barvy, suché pastely, tuhé lepidlo na papír, tempery – velké, velké 

nůžky, lepidlo, nádoba na vodu – širší dno, štětce: kulatý vlasový 

tenký 0-1, kulatý vlasový silnější 5-8, plochý štětinový č. 7-8, č. 10, 

tuš – černá, redispero, centropen (černý), podložka na malování 

(igelitová), pracovní oděv. Vybíráme 30,- Kč za pololetí na čtvrtky 

nebo žák donese po jednom balení čtvrtek A3 + A4 + bar. papírů. 

Přesné informace dle pokynů vyučujícího.

PČ 1x 524

446,00
psací potřeby, notýsek na úkoly, trhačka, lepidlo, izolepa, nůžky, papírové utěrky

Sešity Pomůcky

Orientační částka - bude vybíráno  1. týden v září - 

lepidlo, nůžky a pastelky

1x 444

1x 544

1x 524

ČJL

Sešity a pomůcky na školní rok 2022/2023

8. ročník
Pracovní sešity - objednává škola



ODKAZ VYDAVATELSTVÍ

https://www.sevt.cz/produkt/hrava-cestina-8-

pracovni-sesit-pro-8-rocnik-

32212992805/?CategoryExternalID=2627

Taktitk 2-3

https://www.etaktik.cz/hrava-literatura-8-

pracovni-sesit/
Taktik 2-3

https://www.etaktik.cz/hrava-chemie-8-

pracovni-sesit/
Taktik 1

https://www.etaktik.cz/hravy-prirodopis-8-

pracovni-sesit/
Taktik 2

https://www.etaktik.cz/hrava-fyzika-8-pracovni-

sesit-nova-rada/
Taktik 0

Počet ks PS pro učitele
OBJEDNÁVKA

CO JE ZKONTROLOVÁNO - OZNAČIT ČERVENĚ
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