
Školské pomôcky pre 1. ročník 
 
Zošity : č. 5110 – 1ks (štvorčekový) 
              č. 513 – 1ks (linajkový) 
              č. 520 – 1ks (čistý) 
              č. 511 – 5ks (linajkový) 
 - 2ks ceruzky č. 2, pastelky rôznofarebné dlhé, plniace perá – 2ks, guma na gumovanie, strúhadlo, 
priesvitný obal na samostatné práce 
 
Potreby na Vv : 
Výkresy: A4 – 30 ks, A3 – 10 ks  
voskovky, čierny tuš, nožnice, lepidlo - vysúvateľné, priesvitná lepiaca páska, akvarelové pastelky, 
temperové farby, paleta, ploché a okrúhle štetce, zmizík, handrička, plastelína, suchý pastel, 2 sady 
farebných papierov 
- na ochranu odevu počas Vv staršiu väčšiu košeľu, igelitový obrus – všetko podpísané 
 1 ks papierové utierky  
 
Cvičebný úbor na TSV:  
tepláková súprava, krátke nohavice, tričko s krátkym rukávom, ponožky, botasky - nie cvičky – všetko 
podpísané v plátenom vrecku na TSV  
 
- uterák, tekuté mydlo, 2 ks toaletný papier, hygienické vreckovky - obrúsok na desiatu, prezúvky - papuče / 
nie šľapky /- nie s čiernou podrážkou 
 
Prosíme rodičov, aby si zošity k Šlabikáru nekupovali, tie sa zakúpia spoločne, podľa Šlabikára. 
 
 

Školské pomôcky pre 2. ročník 
 
Zošity: č. 512 - 10 ks  
              č. 513 - 5 ks  
              č. 420 alebo 440 - 2 ks  
              č. 520 alebo 540 - 2 ks  
              č. 624 - 2 ks  
              č. 644 - 1 ks  
              notový zošit - 1 ks  
- do čistých zošitov podložky (tvrdšie) - formát A4, A5  
- obaly na malé i veľké zošity  
(Pri kúpe zošitov kúpiť také, v ktorých sú predznačené, alebo iným spôsobom zvýraznené okraje - ušetrí sa 
na začiatku školského roka čas pri rysovaní okrajov).  
Zošity prosím nepodpisovať a nevypisovať "hlavičky".  
 
- pravítko dlhé (30 cm) a trojuholníkové s ryskou, ceruzky č.2 - 2 ks, plniace perá - 2 ks, zmizík, zelená 
prepisovačka, guma, strúhadlo 
  
Potreby na Vv : 
Výkresy: A4 - 25 ks, A3 - 25 ks, A2 - 10 ks  
 - nožnice, lepidlá - 2 ks (vysúvacie), fixky, pastelky rôznych farieb, voskové pastelky, akvarelové pastelky, 
vodové a temperové farby, paleta, štetce (hrubšie i tenšie, okrúhle i ploché - stačí po 1 ks), nádoba na 
vodu, handrička, paleta, plastelína, suchý pastel, čierny tuš a pierko, sada farebných papierov, pracovný 
odev na Vv 



Pomôcky, ktoré ostali z 1. ročníka, možno použiť, v takom prípade nie je potrebné kupovať nové (napr. 
pastel, farby, ...)  
 
Cvičebný úbor na TSV: 
- tepláková súprava (prípadne tepláky a tričko s dlhým rukávom), tričko s krátkym rukávom, krátke 
nohavice, botasky alebo tenisky (nie cvičky) s protišmykovou podrážkou, ponožky, plátené vrecko na úbor - 
všetko podpísané 
 
- uterák, tekuté mydlo, 2 ks toaletný papier, hygienické vreckovky - obrúsok na desiatu, prezúvky - papuče 
(nie šľapky) - nie s čiernou podrážkou 
 
 

Pomôcky pre 3. ročník 
 
Zošity: č. 524 - 10 ks  
              č. 523 - 10 ks  
              č. 420 - veľký čistý - 2 ks  
              č. 520 - malý čistý - 3 ks  
              notový zošit – 1 ks  
              malý linajkový slovníček - 2 ks 
(Pri kúpe zošitov kúpiť také, v ktorých sú predznačené, alebo iným spôsobom zvýraznené okraje - ušetrí sa 
na začiatku školského roka čas pri rysovaní okrajov).  
- do čistých zošitov podložky (tvrdšie) - formát A4, A5  
- obaly na malé i veľké zošity  
  
- plniace pero ( tak ako v 2. roč. ) - 2 ks, zelená prepisovačka, ceruzky č.2 - 2 ks, pentelka, guma na 
gumovanie, zmizík, kružidlo, trojuholníkové pravítko s ryskou, dlhé pravítko 30 cm  
 
Potreby na Vv :  
Výkresy:  A4 - 30 ks, A3 – 20 ks, A2 - 5 ks  
- náčrtník čistý formát A4, farebný papier (tenký + tvrdý), čierny tuš, lepidlo - 2 ks (v tyčinke, nie tekuté), 
fixky, pastelky (viacfarebné), voskové pastelky, akvarelové pastelky, nožnice, suchý pastel, kvalitnejšie 
vodové a temperové farby ( pri temper. farbách stačí malá sada ) , štetce (hrubšie č.10, 12, 14), nádoba na 
vodu, plastelína, pracovný odev na Vv  
Pomôcky, ktoré ostali z 2. ročníka, možno použiť, v takom prípade nie je potrebné kupovať nové (napr. 
pastel, farby, ...)  
 
Cvičebný úbor na TSV: 
- tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláková súprava (alebo dlhé nohavice a dlhé teplejšie 
tričko), ponožky, nešmykľavá obuv - botasky (nie cvičky), plátené vrecko na úbor 
 
- uterák, tekuté mydlo, 2 ks toaletný papier, hygienické vreckovky - obrúsok na desiatu, prezúvky - papuče 
(nie šľapky) - nie s čiernou podrážkou 

 
 

Školské pomôcky pre 4. ročník 
 

Zošity: č. 524 - 5 ks  
              č. 523 - 8 ks  
              č. 420 (440) - veľký čistý - 3 ks  
              č. 520 (540) - malý čistý - 1 ks  



              notový zošit – 1 ks 
              malý linajkový slovníček - 2 ks 
(Pri kúpe zošitov kúpiť také, v ktorých sú predznačené, alebo iným spôsobom zvýraznené okraje - ušetrí sa 
na začiatku školského roka čas pri rysovaní okrajov).  
- do čistých zošitov podložky (tvrdšie) - formát A4, A5  
- obaly na malé i veľké zošity  
  
- plniace pero ( tak ako v 3. roč. ) - 2 ks, zelená prepisovačka, ceruzky č.2 - 2 ks, pentelka, guma na 
gumovanie, zmizík, kružidlo, trojuholníkové pravítko s ryskou, dlhé pravítko 30 cm 
 
Potreby na Vv :  
 Výkresy: A4 - 20 ks,  A3 - 20 ks, A2 - 6 ks  
- náčrtník čistý formát A4, farebný papier, lepidlo - 2 ks ( v tyčinke, nie tekuté ), čierny tuš, fixky, pastelky 
(viacfarebné), voskové pastelky, akvarelové pastelky, nožnice, suchý pastel, vodové a temper. farby, 
pracovný odev na Vv (podľa uváženia) 
Pomôcky, ktoré ostali z 3. ročníka, možno použiť, v takom prípade nie je potrebné kupovať nové (napr. 
pastel, farby, ...)  
  
Cvičebný úbor na TSV: 
- tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláková súprava (alebo dlhé nohavice a dlhé teplejšie 
tričko), ponožky, nešmykľavá obuv - botasky (nie cvičky), plátené vrecko na úbor 
 
- uterák, tekuté mydlo, 2 ks toaletný papier, hygienické vreckovky - obrúsok na desiatu, prezúvky - papuče 
(nie šľapky) - nie s čiernou podrážkou 
  

 

Pomôcky pre 5. – 9. ročník      Šk. rok 2020/2021 

 

Informatika: 

5. – 8. ročník: 

USB flash disk (kapacita min. 2GB), zošit A5 malý linajkový 544 

 

Slovenský jazyk: 

5. – 9. ročník: 

zošit A4 veľký linajkový 464 

5. ročník: 

diktáty – zošit A5 malý linajkový 544 

slohové práce – zošit A4 veľký tenký linajkový 424 

Literatúra: 

5. – 9. ročník: 

zošit A5 malý linajkový 544 

Všetci žiaci: modré pero, zelené pero, obyčajná ceruzka, guma 

 



Matematika: 

5. – 9. ročník: 

rysovacie pomôcky, mikroceruzka 0,5mm (pentelka), pravítko s ryskou, dlhé pravítko (30 cm), kružidlo, 

uhlomer, zošit veľký čistý 460, kalkulačka 

 

Technika :  

 5. –  9. ročník: 

kancelársky papier A4 - 10 ks, milimetrový papier - 5 ks, rýchloviazač, euroobaly 10 ks, pravítko dlhé  + 

trojuholníkové s ryskou, ceruzky č.1, č.2, č.3, kružidlo, nožnice, lepidlo, pastelky, zošit č. 540 + pracovný 

zošit HRAVÁ TECHNIKA  ( možnosť objednať u p. učiteľky techniky  3 € ) 

 

Fyzika:    

6. –  9. ročník:  

kancelársky papier A4  - 10 ks, milimetrový papier - 10 ks, rýchloviazač, euroobaly 25 ks,  pravítko dlhé  + 

trojuholníkové s ryskou, ceruzky č.1, č.2, č.3, kružidlo, nožnice, lepidlo, pastelky, farebné perá zelené + 

červené,  zošit č. 560 malý čistý, zošit č. 464 veľký linajkový, kalkulačka  

 

Chémia: 

7. – 9.ročník: 

zošit A5 malý čistý 540 

Dejepis: 

5. ročník: 

zošit A5 malý linajkový 544 

6. – 9. ročník: 

zošit A5 malý linajkový 564 

 

Geografia 

5. – 9. ročník: 

zošit A5 malý bez linajok 540 

pracovné zošity – budú zakúpené spoločne v septembri 

 

Nemecký jazyk: 

9. ročník: 

zošit A5 malý linajkový 544, malý slovníček 644 

 



Anglický jazyk: 

5. – 9. ročník: 

2 zošity A5 malé linajkové 564, pracovné zošity budú zakúpené spoločne 

 

Ruský jazyk: 

7. – 9. ročník: 

zošit A5 malý linajkový 544, malý slovníček 644 

7. ročník: 

Hravá ruština – pracovný zošit pre 5. ročník (pracovné zošity budeme objednávať spoločne v septembri 

2020) 

8. ročník: 

Hravá ruština – pracovný zošit pre 5. ročník (žiaci už majú zo 7. ročníka, budeme v ňom pokračovať) + 

pracovný zošit pre 6. ročník (pracovné zošity budeme objednávať spoločne v septembri 2020) 

9. ročník: 

Hravá ruština – pracovný zošit pre 6. ročník –  žiaci už majú z 8. ročníka, budeme v ňom pokračovať 

Všetci žiaci: modré pero, zelené pero, obyčajná ceruzka, guma 

 

Občianska náuka: 

6. – 9. ročník: 

zošit A5 malý linajkový 544 

 

Etická výchova: 

5. – 9. ročník: 

zošit A5 malý linajkový 544 

Všetci žiaci: modré pero, zelené pero, obyčajná ceruzka, guma, farebné ceruzky, tyčinkové lepidlo, nožnice 

 

Hudobná výchova: 

5. – 8. ročník: 

zošit A5 malý linajkový 564, notový zošit (len 5. ročník), rýchloviazač s euroobalmi (len 5. ročník) 

 

Výtvarná výchova: 

5. – 9. ročník: 

20 výkresov A3, 20 výkresov A4, temperové a vodové farby, akvarelové alebo obyčajné pastelky, tuš, 

vlasové a ploché štetce – tenké a širšie, handričku, balenie papierových utierok,  igelitový obrus na lavicu, 

nerozbitnú nádobku na vodu, mäkkú ceruzu B6, lep (disperzné lepidlo), nožnice s oblým zakončením, sada 



farebných papierov, čierny  tuš, redisové pero (špajdľu), polystyrénová tácka z ovocia alebo iného tovaru 

na vytláčanie farieb (paleta), hygienické vreckovky 

 

Environmentálna výchova: 

5. – 6. ročník: 

zošit A5 malý čistý 540 

 

Biológia: 

5. – 9. ročník: 

pracovné zošity Hravá biológia – budú objednané pre žiakov v septembri, žiaci si ich budú mať možnosť 

zakúpiť v škole 

 

Telesná a športová výchova: 

5. - 9. ročník: 

tričko s krátkym rukávom alebo tielko, voľné krátke nohavice (elastické, bavlnené, iné... nie rifle!!!),  mikina 
a dlhé športové nohavice (tepláky, šuštáky, legíny...) do chladnejšieho počasia, ponožky, nešmykľavá 
športová obuv so svetlou podrážkou (nie outdoorová obuv - nevhodná do telocvične). 
Pokyny k noseniu úboru do školy dostanú žiaci pri poučení na začiatku šk. roka. 

 

 


