
Školské pomôcky pre 1. ročník 
 
Nutné dokúpiť: 
Zošit č. 511 – 5 ks, zošit č. 513 – 5 ks, notový zošit, ceruza č. 2 – 3 ks, malé pravítko, strúhadlo 
so zberačom, guma, pastelky dlhé, atramentové pero alebo gumovacie pero, zmizík. Obaly na 
písanky a učebnice. 

 
Potreby na Vyv: voskovky, čierny tuš, čiernu hrubú fixku, nožnice s okrúhlym hrotom, lepidlo 
(lepiaca tyčinka), vodové farby, štetec plochý, štetec guľatý, handrička, plastelína, výkresy A3 – 
20 ks, výkresy A4 –20 ks, sada farebných papierov, nádoba na vodu  
Všetko podpísané vo vrecku na Vyv. 

 
Potreby na Tv: tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, (na leto – krátke nohavice), 
ponožky, športová obuv s bielou podrážkou, penová loptička, švihadlo. 
Všetko podpísané v plátenom vrecku na Tv. 

 
Ďalšie potreby: uterák s uškom, tekuté mydlo, toaletný papier, 1 balík hygienických vreckoviek 
(10 ks) alebo vyťahovacie vreckovky v krabičke, prezuvky – papuče, sandálky (nie šľapky). 

 
Ostatné pomôcky budú upresnené vyučujúcimi na začiatku školského roka. 

 
 
 

 

 
 
 

Školské pomôcky pre 2. ročník 
Zošity 
č. 512 - 10 ks č. 5110 – 1 ks 
č. 513 - 10 ks č. 520 – 1 ks 
č. 420 - 1 ks notový zošit - 1 ks 
slovníček 

 
Do čistých zošitov podložky (tvrdšie) - formát A4, A5. 
obaly na malé i veľké zošity, PZ, učebnice 

 
- pravítko, ceruza č. 2, perá - 2 ks (vhodné je i pero TORNÁDO, PILOT), zmizík, zelená 
prepisovačka, guma, strúhadlo so zberačom, nožnice, lepidlo, pastelky rôznych farieb 

 
Výtvarná výchova - voskové pastelky, vodové a temperové farby, paleta, štetce ploché č. 4,8,12, 
okrúhle č. 4,8, 12, okrúhle č. 4,8, handrička, plastelína, čierny tuš, prac. odev na Vv, staré noviny 
na lavicu 

 
Pomôcky, ktoré ostali z 1. ročníka, možno použiť, v takom prípade nie je potrebné kupovať 
nové (napr. pastelky, farby, ...) 
výkresy: A4 - 20 ks, A3 - 20 ks 
sada farebných papierov 

 
Úbor na telesnú výchovu: tepláková súprava, tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, 
botasky alebo tenisky (nie cvičky) s protišmykovou podrážkou (nie čiernou), ponožky, švihadlo, 
loptička, plátené vrecko na úbor - všetko podpísané. 

 
Ďalšie potreby: uterák s uškom, tekuté mydlo, 1ks toaletný papier, 1 balík hygienických 
vreckoviek (10 ks), obrúsok na desiatu, prezuvky – papuče, sandálky (nie šľapky ani crocsy) 



Pomôcky pre 3. ročník 
 
TEV – úbor, botasky, švihadlo, penová loptička (každá vec osobitne podpísaná) 

 
VYV – 20ks výkres A3, 20ks výkres A4, vodové aj temperové farby, štetce, nožnice, tyčinkové 
lepidlo, farebný papier 20 listov (alebo 2ks menšieho počtu), čierny tuš, plastelína (všetko okrem 
výkresov osobitne podpísané) 

 
Notový zošit s obalom – pokračovanie z druhého ročníka, zošity č. 523 (SJL, MAT) 10 ks, čistý 
zošit č. 520 (geometria) 1 ks, štvorčekovaný zošit č. 5110 1ks, veľký čistý zošit č. 420 (PRI, VLA) 
2ks, (zošity doma nepodpisovať, budeme ich podpisovať spolu na hodinách), pravítko, obaly na 
zošity, na učebnice aj na pracovné zošity, ceruzky č. 2, gumovacie pero s tenkým hrotom, guma, 
zastrúhané pastelky, strúhadlo so zberačom, zelená prepisovačka alebo zelené gumovacie pero, 
podložky do čistých zošitov, od 2. polroka USB kľúč 

 
Ďalšie potreby: prezuvky (nie šľapky), obrúsok na desiatu, uteráčik, podsedák (vankúšik na 
sedenie), 1 ks toaletný papier, 1 ks tekuté mydlo, papierové vreckovky vyťahovacie, v papierovej 
krabici (podpísané veľkým tlačeným) 

 
 

Ostatné pomôcky budú upresnené na začiatku školského roka. 
 
 
 

 

 

 

Školské pomôcky pre 4. ročník 
Zošity: 
č. 524 - 10 ks 
č. 523 - 10 ks 
veľký linajkový zošit – 2 ks 
č. 420 (440) - veľký čistý - 3 ks 
č. 5110 – štvorčekový – 1 ks 
notový zošit, malý linajkový slovníček - 2 ks 
-zošity nepodpisovať a neobaľovať 
Do čistých zošitov linajkové podložky, podľa možnosti pevnejšie. 
- plniace pero s tenkým hrotom (tak ako v 3. roč.) - 2 ks, zelená prepisovačka, stredne tvrdé 
ceruzky - 2 ks, 
guma na gumovanie, tyčinkové lepidlo, zmizík, kružidlo, trojuholníkové pravítko s ryskou, dlhé 
pravítko 30 cm 
Výkresy: 
formát A4 20 ks 

A3 20 ks 
- farebný papier, čierny tuš, pastelky (viacfarebné), voskové pastelky, nožnice, štetce, vodové a 
temper. farby, plastelína, pracovný odev na Vv (podľa uváženia) - pomôcky do krabice 

 
Úbor na Tv: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláková súprava (alebo dlhé nohavice 
a dlhé teplejšie tričko), ponožky, nešmykľavá obuv - botasky (nie cvičky), švihadlo. Úbor prosím 
do pevnejšieho vrecka. 

 
Ďalšie potreby: uterák s uškom, tekuté mydlo, 1ks toaletný papier, 1 balík hygienických 
vreckoviek (10 ks), obrúsok na desiatu, prezuvky – papuče, sandálky (nie šľapky) 

 

Všetky pomôcky, ktoré ostali z 3. ročníka (farby, štetce, pastel a pod.) a dajú sa použiť, 
môžu ostať v 4. roč. 



5. - 9. ročník 
Informatika 
5. - 9. ročník 
USB flash disk /kapacita min. 2GB/, slúchadlá k PC, zošit A5 malý čistý 540 

 
Slovenský jazyk a literatúra 
5. - 9. ročník 
zošit A4 veľký linajkový 464 
sloh – zošit malý linajkový 524 

– zošit malý linajkový 544 
5. ročník: 
diktáty – zošit A5 malý linajkový 544 

 
Matematika 
5. - 9. ročník - rysovacie pomôcky, pentelka, ceruza č. 2,3, trojuholník s ryskou, dlhé pravítko (30 
cm), kružidlo, uhlomer, zošit veľký čistý 460, kalkulačka, podložka 

 
Fyzika - 6. - 9. ročník - zošit veľký čistý, kalkulačka, podložka 

 
Astronómia - čistý veľký tenký zošit 

Chémia - 6. – 9. ročník - zošit malý čistý 540, podložka 

Dejepis - 5. – 9. ročník - zošit A5 malý linajkový 544 

Geografia - 5. – 9. ročník - malý čistý zošit 540 

Anglický jazyk 
5. – 9. ročník - 2 zošity A5 malé linajkové 564, pracovné zošity budú spoločne zakúpené 

 
Ruský jazyk - 6. – 9. ročník - zošit A5 malý linajkový 544 

 
Občianska náuka - 5. – 9. ročník - zošit A5 malý linajkový 544 

 

Etická výchova - 5. – 9. ročník - zošit A5 malý linajkový 544, farebné ceruzky 
 
Hudobná výchova - 5. – 7. ročník - notový zošit 

 
Výtvarná výchova + výchova umením 
5. - 9. ročník - 20 výkresov A3, 20 výkresov A4, temperové a vodové farby, akvarelové alebo 
obyčajné pastelky, tuš, okrúhle a ploché štetce – 2 tenký a 2 širší, handričku, noviny na lavicu, 
plastovú nádobku na vodu, mäkkú ceruzu č. 1, lep (disperzné lepidlo), nožnice s oblým 
zakončením, sada farebných papierov 

 
Environmentálna výchova - 6. ročník - zošit A5 malý čistý 540 

 
Biológia - 5. – 9. ročník – zošit malý linajkový 544 

 
Svet práce, Technika, Technická výchova - 7. – 9. ročník - zošit A5 malý čistý 540, rysovacie 
pomôcky 

 
Telesná výchova 
- športová obuv (nie s čiernou podrážkou), tričko, šortky, ponožky, tepláková súprava – v prípade 
chladného počasia, uterák 


