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ZOZNAM VECÍ A POMÔCOK PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 prezuvky (pohodlné a bezpečné)  
 školská taška (batoh)  
 peračník  
 plastový pohár, plastová fľaša  
 uteráčik  
 hygienické papierové vreckovky  
 servítky do jedálne  
 rúško (náhradné rúško zabalené v obale/vrecúšku) 
 plášť alebo staré tričko s dlhým rukávom  
 ochranné okuliare 

VYBAVENIE PERAČNÍKA 

 pero 
 gumovacie pero 
 farebné pero – červené, zelené 
 ceruzky 
 pastelky 
 guma 
 strúhadlo 
 nožnice (s tupým hrotom) 
 tyčinkové lepidlo 

ZOŠITY 

 č. 511 bez pomocnej linky, formát A5 
 č. 512 linajkový, formát A5 
 č. 523 linajkový, formát A5 
 č. 5110 štvorčekový, formát A5 
 č. 420 čistý bez linajkový, formát A4 
 č. 424 linajkový, formát A4 
 č. 444 linajkový, formát A4 
 zošit na hudobnú výchovu 
 obaly na zošity a knihy 
 euroobaly 

MATEMATIKA 

 pravítko 30 cm dlhé 
 pravítko trojuholník s ryskou 
 uhlomer 
 kružidlo kovové s náhradnou tuhou 
 vedecká kalkulačka 
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TELESNÁ VÝCHOVA 

 tenisky, cvičky so svetlou podrážkou 
 tričko, krátke nohavice, tepláková súprava, ponožky 
 náhradná spodná bielizeň 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 temperové farby 
 vodové farby 
 plastová paleta 
 štetce – plochý č. 6, 12; okrúhly č. 4 
 miska na vodu 
 handričky na otieranie štetca 
 textilná zásterka 
 plastový obrus 
 voskové pastelky 
 fixky 
 plastelína 
 disperzné lepidlo v tube 
 tyčinkové lepidlo 
 atrament 
 tuš 
 redisové pero 
 zmizík 
 prírodný uhlík 
 hnedá hrudka 
 suchý pastel 

Všetky veci označte menom (iniciálami) dieťaťa. 
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ŠKOLSKÉ POMÔCKY 
 

 

    

PREZUVKY ŠKOLSKÁ 
TAŠKA UTERÁK VRECKOVKY RÚŠKO 

VYBAVENIE PERAČNÍKA 

 
    

PERAČNÍK PERO FAREBNÉ PERO CERUZA FIXKA 

 

 

 

   

PASTELKY GUMA STRÚHADLO NOŽNICE LEPIDLO 

MATEMATIKA 

   
  

PRAVÍTKO PRAVÍTKO 
TROJUHOLNÍK UHLOMER KRUŽIDLO KALKULAČKA 
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TELESNÁ VÝCHOVA 

 

 
 

  

TENISKY TRIČKO KRÁTKE 
NOHAVICE 

TEPLÁKOVÁ 
SÚPRAVA PONOŽKY 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

  
   

TEMPEROVÉ 
FARBY VODOVÉ FARBY PALETA ŠTETEC PLASTELÍNA 
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