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ZOZNAM POMÔCOK PRE ŽIAKOV SZŠ
Upozornenie: Nižšie uvedený zoznam pomôcok môže byť upravený podľa požiadaviek vyučujúceho
učiteľa.

1. ročník SZŠ
 zošit č. 511 - 10 ks ( s pomocnou liniatúrou )
 zošit č. 513 - 3 ks
 zošit č. 5110 - 3 ks
 zošit č. 420 alebo 440 - 3 ks
 zošit č. 624 (644) - 1 ks (slovník)
 zošit na hudobnú výchovu - 1 ks
 zelené pero
 plniace pero - 2 ks
 obaly na zošity
 zastrúhaná ceruzka (HB alebo č. 2) - 3 ks
 farbičky, strúhadlo na ceruzky, guma
 pravítko
 prezuvky v plátennom vrecúšku
Telesná a športová výchova:
 úbor (tričko, tepláková súprava, tenisky,
ponožky), vrecko na uloženie úboru

Výtvarná výchova:
 vodové farby (anilínové)
 obrus na lavicu (+ zástera / tričko)
 temperové farby, paleta
 čierny tuš + drievko (redis pero)
 štetec plochý - 2 ks
 štetec okrúhly - 2 ks
 plastelína
 pastelky (voskovky)
 lepidlo, nožnice
 pohár na vodu, handrička
 výkresy A3 - 30 ks
 výkresy A4 - 30 ks
 farebný papier
 plátenné vrecko (škatuľa na uloženie
pomôcok)

2. ročník SZŠ
 zošit č. 511 - 3 ks ( s pomocnou liniatúrou )
 zošit č. 512 - 10 ks
 zošit č. 513 - 10 ks
 zošit č. 510 - 2 ks + podložka
 zošit č. 420 - 1 ks + podložka
 zošit č. 5110 – 1 ks
 zošit č. 624 (644) - 1 ks (slovník)
 zošit na hudobnú výchovu - 1 ks
 zelené pero
 zastrúhaná ceruzka (HB alebo č. 2) - 3 ks
 plniace pero - 2 ks
 obaly na zošity
 farbičky, strúhadlo na ceruzky, guma
 pravítko
 prezuvky v plátennom vrecúšku
Telesná a športová výchova:
 úbor (tričko, tepláková súprava, tenisky,
ponožky), vrecko na uloženie úboru

Výtvarná výchova:
 vodové farby (anilínové)
 obrus na lavicu (+ zástera / tričko)
 temperové farby, paleta
 čierny tuš + drievko (redis pero)
 štetec plochý - 2 ks
 štetec okrúhly - 2 ks
 plastelína
 pastelky (voskovky)
 lepidlo, nožnice
 pohár na vodu, handrička
 výkresy A3 - 30 ks
 výkresy A4 - 30 ks
 farebný papier
 plátenné vrecko (škatuľa na uloženie
pomôcok)
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3. ročník SZŠ
 zošit č. 523 - 10 ks
 zošit č. 512 - 10 ks
 zošit č. 5110 - 1 ks
 zošit č. 440 - 1 ks + podložka
 zošit č. 624 (644) - 1 ks (slovník)
 zošit na hudobnú výchovu - 1 ks
 zelené pero
 zastrúhaná ceruzka (HB alebo č. 2) - 3 ks
 plniace pero - 2 ks
 obaly na zošity
 farbičky, strúhadlo na ceruzky, guma
 pravítko
 prezuvky v plátennom vrecúšku
Telesná a športová výchova:
 úbor (tričko, tepláková súprava, tenisky,
ponožky), vrecko na uloženie úboru

Výtvarná výchova:
 vodové farby (anilínové)
 obrus na lavicu (+ zástera / tričko)
 temperové farby, paleta
 čierny tuš + drievko (redis pero)
 štetec plochý - 2 ks
 štetec okrúhly - 2 ks
 plastelína
 pastelky (voskovky)
 lepidlo, nožnice
 pohár na vodu, handrička
 výkresy A3 - 30 ks
 výkresy A4 - 30 ks
 farebný papier
 plátenné vrecko (škatuľa na uloženie
pomôcok)

4. ročník SZŠ
 zošit č. 524 - 5 ks
 zošit č. 523 - 15 ks
 zošit č. 5100 - 1 ks
 zošit č. 540 - 2 ks
 zošit č. 624 (644) - 1 ks (slovník)
 zošit na hudobnú výchovu - 1 ks
 zelené pero
 zastrúhaná ceruzka (HB alebo č. 2) - 3 ks
 plniace pero - 2 ks
 obaly na zošity
 farbičky, strúhadlo na ceruzky, guma
 pravítko
 prezuvky v plátennom vrecúšku
Telesná a športová výchova:
 úbor (tričko, tepláková súprava, tenisky,
ponožky), vrecko na uloženie úboru

Výtvarná výchova:
 vodové farby (anilínové)
 obrus na lavicu (+ zástera / tričko)
 temperové farby, paleta
 čierny tuš + drievko (redis pero)
 štetec plochý - 2 ks
 štetec okrúhly - 2 ks
 plastelína
 pastelky (voskovky)
 lepidlo, nožnice
 pohár na vodu, handrička
 výkresy A3 - 30 ks
 výkresy A4 - 30 ks
 farebný papier
 plátenné vrecko (škatuľa na uloženie
pomôcok)
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5. – 9. ročník SZŠ
 zošit č. 544 - 10 ks
 zošit č. 540 - 5 ks + podložka na písanie
 zošit č. 420 - 1 ks
 zošit č. 464 - 2 ks
 zošit č. 523 - 1 ks
 zošit č. 524 - 2 ks
 zošit č. 644 - 3 ks (slovník)
 zošit na hudobnú výchovu - 1 ks
 USB kľúč
 linajkový dvojhárok - 10 ks
 kalkulačka so základnými funkciami
 obaly na knihy a zošity
 rysovacie potreby (rovné pravítko, pravítko
s ryskou, kružidlo, uhlomer, mäkká ceruzka
č. 2 – 3 ks, guma)
Telesná a športová výchova:
 úbor (tričko, tepláková súprava, tenisky,
ponožky), vrecko na uloženie úboru

Výtvarná výchova:
 vodové farby (anilínové)
 obrus na lavicu (+ zástera / tričko)
 temperové farby, paleta
 čierny tuš + drievko (redis pero)
 štetec plochý - 2 ks
 štetec okrúhly - 2 ks
 plastelína
 pastelky (voskovky)
 lepidlo, nožnice
 pohár na vodu, handrička
 výkresy A3 - 30 ks
 výkresy A4 - 30 ks
 farebný papier
 plátenné vrecko (škatuľa na uloženie
pomôcok)

