
Zoznam pomôcok pre 1. ročník 

Zošity: 

511 s pomocnou linkou – 8 ks  

511 bez pom. lin. – 3 ks 

513 – 4 ks                         516 notový – 1 ks 

420 čistý – 4 ks                624 – 1 ks 

(zakúpiť si obaly na malé zošity A5 - 10 ks  a na 

pracovné zošity a učebnice A4 – 8 ks plus na hudobný 

zošit a na malý slovníček) 

Výtvarná výchova : (zbaliť do krabice) 

Vodové farby, temperové farby, fixky, tuš + pierko na tuš, 

zmizík, tyčinkové lepidlo 2ks, tekuté lepidlo, rôzne druhy 

štetcov (ploché, guľaté + rôzne veľkosti), paleta, nádoba na 

vodu, voskovky, plastelína, obrus na prikrytie lavice, 

handričku, zásterka alebo staršia košeľa. 

20 ks výkres A4, 10 ks výkresy A3, farebné papiere sa 

zakúpia spoločné (veľké balenie), tenké aj hrubé. Na farebné 

papiere priniesť 1 €.  

Telesná výchova: Tepláky a mikinu, ponožky, biele tričko, 

krátke  nohavice, tenisky s bielou podrážkou, všetko vložiť 

do vrecúška. 

Peračník:  

3 ks mäkká ceruzka, guma, farbičky viac farieb, strúhadlo, 

atramentové pero (nie gumovacie), zmizík, zelené, červené 

a modré farebné pero, pravítko 15 cm, nožnice, tyčinkové 

lepidlo. 

Hygienické vrecúško:  

Toaletný papier 2 ks, hygienické vreckovky  2 ks+ 

vyťahovacie servítky, prezuvky s bielou podrážkou, 2 

náhradné rúška, 3 € na jednorazové papierové utierky (uterák 

sa nesmie používať) 

Nezabudnúť VŠETKO označiť menom a pred zabalením 

ukázať deťom, aby si poznali svoje veci !!!  

Zoznam pomôcok pre 2. ročník  

Zošity:  

10 ks 512  2 ks 511 s pomocnou linkou  

5 ks 513  1ks štvorčekovaný zošit  5110 

 4 ks 420  

zrkadielko, notový zošit, papierová podložka veľká, 

pravítko 30 cm, obaly na zošity, pracovné zošity a 

učebnice.  

 

Zoznam pomôcok pre 3. ročník  

Zošity:  

8 ks 523       5 ks 543      

5 ks 524   1 ks štvorčekovaný zošit 5110  

4 ks 420  

Zrkadielko, notový zošit, papierová podložka veľká, 

pravítko 30 cm, obaly na zošity, pracovné zošity a 

učebnice. 

Zoznam pomôcok pre 4. ročník 

Zošity: 

523 – 10 ks         524 – 4 ks 

544 – 5 ks           624 – 2 ks 

5110 – 1 ks         460 – 1 ks 

516 – 1 ks           podložka A4  

Pomôcky na výchovy pre 2. – 4. ročník 

Výtvarná výchova : (zbaliť do krabice , využiť pomôcky aj 

z minulého roka) 

Vodové farby, temperové farby, fixky, tuš + pierko na tuš, 

zmizík, tyčinkové lepidlo 2ks, tekuté lepidlo, rôzne druhy 

štetcov (ploché, guľaté + rôzne veľkosti), paleta, nádoba na 

vodu, voskovky, obrus na prikrytie lavice, handričku, 

zásterka alebo staršia košeľa. 

20 ks výkres A4, 10 ks výkresy A3, farebné papiere sa 

zakúpia spoločné (veľké balenie), tenké aj hrubé. Na farebné 

papiere priniesť 1 €. 

Telesná výchova: Tepláky a mikinu, ponožky, biele tričko, 

krátke  nohavice, tenisky s bielou podrážkou, všetko vložiť 

do vrecúška. 

Peračník: Atramentové pero (môže aj gumovacie), 3 ks 

ceruza, zelené, modré a červené farebné pero, guma, 

strúhadlo, farbičky, nožnice, dlhé pravítko 30cm, trojuholník, 

kružidlo, tyčinkové lepidlo. 

Hygienické vrecúško:  

Toaletný papier 2 ks, hygienické vreckovky 2 ks+ 

vyťahovacie servítky, prezuvky s bielou podrážkou, 2 

náhradné rúška, 3 € na jednorazové papierové utierky  

(uterák sa nesmie používať) 

Nezabudnúť VŠETKO označiť menom a pred zabalením 

ukázať deťom, aby si poznali svoje veci !!!  

 


