
Pomôcky pre prváka  

 

 

Pozn.:  

Zošity, žiacku knižku, papiere, výkresy, farebný papier nekupovať, zakúpi ich triedna 

učiteľka z príspevkov triedneho fondu.  

 

Prezuvky - so svetlou podrážkou a uzavretou pätou (nie šľapky) 

 

Hygienické  

potreby 

- menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, 4 ks toal. papier,  

1 balík – 10 ks hygienické vreckovky - nie je potrebné hyg. vrecúško 

 

Telesná výchova - vrecúško – označiť menom 

- tepláková súprava, biele tričko, tenisky alebo cvičky so svetlou 

nešmykľavou podrážkou, biele ponožky – všetko označiť menom 

 

Pohybová plavecká 

príprava 

 

 

- 2 vrecúška: 

1. ruksak /taška - osuška, plavky, plavecká čiapka, obuv k vode – šľapky, 

plav. okuliare, igelitku na mokré plavky  

2. taška /igelitka -  šľapky, kraťasy a tričko - oblečenie pre prípad, že 

žiak nepláva – zostáva v skrinke  /všetko označiť menom  

 

Výtvarná výchova - vrecúško – označiť menom 

- gumový obrus na lavicu, vodové farby, pohár na vodu (nie sklenený), 2 

ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), handrička, nožnice s guľatým hrotom,  

hrubá čierna fixka, mastný pastel – voskovky, handrička + staršie tričko, 

košeľa alebo plášť na prezlečenie 

 

Peračník 3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky – 12 ks, strúhadlo, guma, nožnice (nie 

špicaté), 2 ks atramentové pero (najlepšie zn. TORNADO, resp. PILOT), 

malá bavlnená handrička, lepidlo (vysúvacia lep. tyčinka), červené 

a zelené pero, zmizík zatiaľ nie 

 

Ostatné -  balík kopírovacieho papiera /formát A4 

- fixky (zvlášť - nie do peračníka, napr. do puzdra) – nie sú nutné 

- pravítko – zatiaľ stačí malé do peračníka 

- dosky malé (na zošity a ŽK) a veľké (na šlabikár a PZ) 

- náčrtník alebo zošit na kreslenie pre voľné chvíľky 

- obaly na zošity a učebnice - nekupovať dopredu, počkať na dodanie 

učebníc, (len priehľadné, obyčajné - nekupovať prosím farebné, 

rozprávkové) 

- podložka na desiatu 

- malá uzatváracia dózička na desiatu  

- plastová nerozbitná fľaša na vodu 

 


