
Zoznam učebných pomôcok do 1. ročníka 

 

Zošity: 10 ks zošitov č.511, 5 ks č. 523, 2 ks č. 510, notový zošit, 1 slovník č. 624, 1ks č. 420, obaly na 

knihy a zošity, peračník, dosky na zošity, farbičky, pravítko, ceruzky č.2, plniace pero, strúhadlo, 

guma 

 

TEV:      tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tenisky so svetlou podrážkou 

(prípadne cvičky), vrecúško s označením 

 

VYV:   20 ks výkresov A3,  20 ks výkresov A4,  farebný papier – tenší, hrubší, nožnice s tupým 

hrotom, lepidlo – tekuté biele PRIT, plastelína, vodové farby, štetec (hrubý, tenký), voskovky, 

nádoba  na vodu (nie malé mištičky), handrička, gumený obrus/podložka na lavicu, škatuľa  od  

topánok s menom. Veľkosť škatule prispôsobiť veľkosti výkresu A4. 

 

Hygienické potreby:  hygienické  vreckovky, uterák  malý s  pútkom, pohár, toaletný  papier, 

prezuvky, 

vrecúško na hygienické potreby 

 

Prezuvky do triedy s bielou podrážkou uložené vo vrecúšku – nie cvičky, nie tenisky 

Kópia preukazu zdravotného poistenca. 

 

Iné požiadavky:       Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste všetky pomôcky svojich detí, podľa možnosti, 

označili menom!       

 

 

Zoznam učebných pomôcok do 2. ročníka 

 

Zošity:  10 ks č. 512, 10 ks č. 513, 3 ks č. 540, 3 ks č. 420, 2 ks malý slovníček, obaly na zošity,  
učebnice a pracovné zošity, pravítko s ryskou (označiť menom) 

 
Peračník:  pravítko malé, 5 ceruziek, červené, zelené pero, perá na písanie (tornádo, pilot, iné 

vhodné) 2 ks, guma, nožnice, farbičky, strúhadlo 
 
VYV:   40 ks výkres A4 (malý výkres), 20 ks výkres A3 (veľký výkres), farebné papiere 2 ks 

voskovky, vodové a temperové farby, paleta na farby, tuš čierny, plastelína, 3 ks štetce 
(tenký, stredný, hrubý), lep tyčinkový 2 ks aj tekutý, pohárik na vodu, staré tričko, alebo 
plášť, igelit na lavicu, obal na pomôcky 

 
TEV: tričko, tepláky, tenisky (svetlá podrážka)+ látkové vrecko 
 
Hygienické potreby:  1 balík papierových vreckoviek, 2 ks kuchynských utierok, 3x toaletný papier, 

tekuté mydlo 
Prezuvky 
 

 

 

  



Zoznam učebných pomôcok do 3. ročníka 

 

Zošity: č. 523 – 12 ks č. 420 – 1 ks notový zošit – 1 ks 

 

VYV:   vodové  farby, štetce, nádobka na vodu, obrus, farebné  papiera, lepidlo, štetec, pastelky, 

plastelína, nožnice, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 10 ks 

 

TEV:      tričko, tepláky, cvičky alebo botasky, ponožky 

 

 

Zoznam učebných pomôcok do 4. ročníka 

 

Zošity: č. 523 - 15 kusov, č. 544 - 5 kusov, č 564 - 1 kus, Č. 624 – 1 kus, Č. 520 - 1 kus, Žiacka knižka - 

1 kus, Notový zošit - 1 kus Obaly na učebnice a zošity, kružidlo, trojuholník s ryskou 

 

VYV:     20 výkresov A4, 10 výkresov A3, vodové farby, (okrúhle štetce), temperové farby, (ploché 

štetce), farebný papier, nožnice, lepidlo na papier a tekuté lepidlo, čierny tuš, redisové pero 

alebo drievko, pastelky, obrus, nádobka na vodu, handrička, špajle 

 

TEV:      Tenisky alebo cvičky so svetlou podrážkou, úbor –tepláky, tričko, mikina alebo bunda na 

chladnejšie obdobie, krátke nohavice a tričko v teplejšom období 

 

Hygienické potreby:  uterák s menom, pohárik na vodu, 2 kusy toaletného papiera, 1 kus tekutého 

mydla 

 

Iné požiadavky:       Prezuvky, visiaci zámok v prípade nefunkčnosti používaného zámku. 

 

Všetky pomôcky prosím označiť menom alebo vlastnou značkou. 

 


