Pomôcky pre žiakov 1. stupňa
Vážení rodičia,
Vaše dieťa bude od 1. septembra navštevovať našu školu.
Pre jeho úspešnú prácu je potrebné zabezpečiť tieto pomôcky:

1. ročník
Všeobecné predmety
10 ks zošit 511 s pomocno linajkou
5 ks zošit 513
1 ks slovníček
2 ks veľký čistý zošit

Peračník
Peračník: 3 ks zastrúhané ceruzy č. 2,
strúhadlo
guma
2 ks atramentové pero
farbičky 6 farieb

1 ks notový zošit na hudobnú výchovu
Obaly na zošity/veľkosť A5/ a učebnice/A4/
Dosky na zošity - malé
Zošity vypisovať nasledovne :
Meno a priezvisko
Trieda
Predmet nevypisovať!

Výtvarná výchova
20ks výkresy A4 20 ks výkresy A3
farebné papiere
vodové farby, okrúhle štetce č. 6, 8,
handrička na štetce,
nádoba na vodu (nie malé nádobky, ale napr. 3
dcl. Z plastu)
voskovky
nožnice (nie ostré),
plastelína,
tyčinkové lepidlo,
igelitový obrus na lavicu

Telesná výchova
Úbor mať v zaťahovacom vrecúšku .
Všetky časti úboru označiť menom a priezviskom!
Telocvičný úbor – tenisky s bielou podrážkou,
ponožky, tepláková súprava, biele tričko.

Hygienické vrecúško
uterák, toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky
Prezuvky : pevná obuv s bielou podrážkou, nie vsuvky!

2. ročník
Všeobecné predmety

Peračník

5ks – zošit č. 512
5 ks – zošit č. 523
2 ks – zošit č. 513
1 ks – zošit č. 510
1 ks slovníček
2 ks veľký čistý zošit

Peračník: 3 ks zastrúhané ceruzy č. 2,
strúhadlo
guma
2 ks atramentové pero
farbičky 6 farieb
farebné perá ( červené a zelené)
trojuholníkové pravítko

1 ks notový zošit na hudobnú výchovu
Dosky na zošity - malé
Zošity vypisovať nasledovne :
Meno a priezvisko
Trieda
Predmet nevypisovať!

Výtvarná výchova
20ks výkresy A4 20 ks výkresy A3
farebné papiere
vodové farby, okrúhle štetce č. 6, 8,
handrička na štetce,
nádoba na vodu (nie malé nádobky, ale napr. 3
dcl. Z plastu)
voskovky
nožnice (nie ostré),
plastelína,
tyčinkové lepidlo,
igelitový obrus na lavicu

Telesná výchova
Úbor mať v zaťahovacom vrecúšku .
Všetky časti úboru označiť menom a priezviskom!
Telocvičný úbor – tenisky s bielou podrážkou,
ponožky, tepláková súprava, biele tričko.

Hygienické vrecúško
uterák, toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky
Prezuvky : pevná obuv s bielou podrážkou, nie vsuvky!

3. ročník
Všeobecné predmety

Peračník
Peračník: 3 ks zastrúhané ceruzy č. 2,
strúhadlo
guma
2 ks atramentové pero
farbičky 6 farieb
Rysovacie potreby: trojuholníkové pravítko s ryskou,
kružidlo.

20 ks – zošit č. 523
1 ks – zošit 520
1 ks – štvorčekovaný zošit č. 5110
1 ks slovníček
1 ks veľký čistý zošit č. 460
1 ks notový zošit na hudobnú výchovu
Obaly na zošity/veľkosť A5/ a učebnice/A4/
Dosky na zošity - malé
Zošity vypisovať nasledovne :
Meno a priezvisko
Trieda
Predmet nevypisovať!

Výtvarná výchova

Telesná výchova

20ks výkresy A4 20 ks výkresy A3
farebné papiere
vodové farby, okrúhle štetce č. 6, 8,
handrička na štetce,
nádoba na vodu (nie malé nádobky, ale napr. 3
dcl. Z plastu)
voskovky
nožnice (nie ostré),
plastelína,
tyčinkové lepidlo,
igelitový obrus na lavicu
temperové farby, ploché štetce/úzky, stredný,
široký/

Úbor mať v zaťahovacom vrecúšku .
Všetky časti úboru označiť menom a priezviskom!
Telocvičný úbor – tenisky s bielou podrážkou,
ponožky, tepláková súprava, biele tričko.

Hygienické vrecúško
uterák, toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické vreckovky
Prezuvky : pevná obuv s bielou podrážkou, nie vsuvky!

4. ročník

Všeobecné predmety
10 ks – zošit č. 523
5 ks – zošit 544
1 ks – štvorčekovaný zošit č. 5110
1 ks slovníček
1 ks veľký čistý zošit č. 460

Peračník
Peračník: 3 ks zastrúhané ceruzy č. 2,
strúhadlo
guma
2 ks atramentové pero
farbičky 6 farieb
Rysovacie potreby: trojuholníkové pravítko s ryskou,
kružidlo.

1 ks notový zošit na hudobnú výchovu
Obaly na zošity/veľkosť A5/ a učebnice/A4/
Dosky na zošity - malé
Zošity vypisovať nasledovne :
Meno a priezvisko
Trieda
Predmet nevypisovať!
Všetky zošity a učebnice nosiť obalené
v obaloch formátu /A5, A4/ !

Výtvarná výchova
20ks výkresy A4 20 ks výkresy A3
farebné papiere
vodové farby, okrúhle štetce č. 6, 8,
handrička na štetce,
nádoba na vodu (nie malé nádobky, ale napr. 3
dcl. Z plastu)
voskovky
nožnice (nie ostré),
plastelína,
lepidlo / tuhá tyčinka + Herkules/
igelitový obrus na lavicu
temperové farby, ploché štetce/úzky, stredný,
široký/ , čierny tuš

Telesná výchova
Úbor mať v zaťahovacom vrecúšku .
Všetky časti úboru označiť menom a priezviskom!
Telocvičný úbor – tenisky s bielou podrážkou,
ponožky, tepláková súprava, biele tričko.

Hygienické vrecúško
Uterák s uškom označený menom, toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické
vreckovky .
Prezuvky : pevná obuv s bielou podrážkou, nie vsuvky!

