
 

 

Zoznam pomôcok 

Pre všetky ročníky: 

 Peračník: mäkké ceruzky (č.1, č.2 alebo HB) – aspoň 3 ks, guma, farbičky, fixky, plniace 

atramentové pero Pilot, zelené pero, červené pero, strúhadlo, malé nožnice (oblý hrot), 

lepidlo 

 Telesná výchova: tepláky, tepláková bunda, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tenisky 

/nie s čiernou podrážkou/ – všetko označiť menom a zabaliť do pevného vrecka 

 Výtvarná výchova: Všetky pomôcky na VYV budú mať žiaci odložené v skrini vo svojej 

škatuli označenej menom/môže to byť aj umelý zatvárací box/. 

Veci na výtvarnú výchovu označiť menom: 

- podložka na lavicu (gum. obrus) 

- voskové pastelky 

- zástera (staré väčšie tričko) 

- vodové a temperové farby 

- čierny tuš 

- plochý štetec č. 12, guľatý štetec č. 8 

- farebné papiere 

- pohár na vodu 

- handrička                                                                    

- skicár /náčrtník A4/  

- výkresy A3-10 ks, A4-30 ks /všetky podpísané/ 

- plastelína 

 

 Prezuvky: celé papuče s bielou podrážkou (čierna podrážka robí pásy na podlahe), nie 

tenisky na zaväzovanie – deti sa často vyzúvajú na koberec,  papuče označiť menom a vložiť 

do  taštičky na zavesenie 

 Hygienické vrecúško: malý uteráčik označený menom dieťa. Žiaci budú používať tekuté 

mydlo, ktoré zakúpime z triedneho fondu. Bolo by potrebné, aby každý žiak mal v taške 

svoje hygienické vreckovky (pri nádche ...). 

- Iné pomôcky: obaly na písanky (malé), obaly na prac. zošity A4 (veľké), podložka, školské 

dosky, trojuholníkové pravítko s ryskou(s napísaným priezviskom), kvalitné kružidlo 

 

 

 

 

 



ZOŠITY: 

1.ročník:   sadu 5. zošitov – Písanie /Štefeková, Culková/ - kupuje pedagóg 

                č. 512 –  5 ks,  

                č. 511 s pomocnou linajkou – 5 ks,  

                č.510 /čistý/ - 1 ks, 

                č. 524 – 1 ks (Zrkadielko – zošit na odkazy a oznamy) 

 

2.ročník:   č. 510 – 1 ks 

                č. 512 – 10 ks ( Slovenský jazyk) 

                č. 513 – 10 ks (MAT, PVO, KNB, ANJ) 

                č. 524 – Zrkadielko 

                notový zošit 

 

3. ročník: č.523 – 20 ks (SJL, PDA, VLA, KNB. ANJ) 

                 č.524 – 5 ks (MAT) 

                 č.540 – čistý zošit na geometriu, štvorčekový zošit  1cm  x 1cm 

                 č.544 – 1 ks Zrkadielko 

                 notový zošit 

 

4.ročník: č.523 – 20 ks (SJL, PDA, VLA, KNB. ANJ) 

     č.524 – 5 ks (MAT) 

                č.420 /veľký čistý +podložka/,  štvorčekový zošit  1cm  x 1cm – Geometria 

                č.544 – 1 ks Zrkadielko 

                notový zošit 

            

 


