
 
 

Zoznam pomôcok pre 1. ročník  
 
Vážení  rodičia,  milý  prvák,  

od septembra sa budeme stretávať v prvom  ročníku  základnej školy.  Pripravený zoznam je 

orientačný, spresnenia dostanete od triednej učiteľky v prvý školský deň.  

Podpísať  a obaliť všetky učebnice a PZ 
 
* Do peračníka: (všetko podpísať)  * Čo potrebuje – priniesť  podľa pokynov triednej      

3 ks mäkké ceruzky – vždy zastrúhané učiteľky :  

nožnice kvalitné    2 ks veľký čistý zošit formát A4-podpísané  

dobrá guma     1 ks zošit so štvorčekmi 1 x 1 cm -podpísané  

strúhadlo na ceruzky    2 ks zošit č. M 511-podpísané  

farbičky – 12 ks     3 ks zošit č. M 513 -podpísané  

tyčinkové lepidlo    tvrdý obal – dosky na učebnice  

          

* Na výtvarnú výchovu:    * Do škatule od topánok:  

20 ks výkresy formát A4    Kvalitné voskovky  

10 ks výkresy formát A3   ploché vodové farby  

1 ks farebné papiere     veľká plastelína 

1 ks vlnkový farebný papiere   handrička veľká ako A4 

(priniesť  nepodpísané do školy)  veľká nádoba na vodu (odstrihnutá 1,5l plastová fľaša)   

1 ks plochý štetec č. 12          

 2ks tenký ploský štetec        

3 ks malý čierny guľatý štetec rôznej veľkosti  

  s mäkkými štetinami  

      lepidlo – tyčinkové   

      stará košeľa na VYV      (všetko podpísať, aj škatule)   
* Na telesnú výchovu:  

Do vrecúška so šnúrkou (najlepšie vrecko priedušné):  bavlnené tričko, tepláky,  ponožky, mikina 

s dlhým rukávom,  halové tenisky s podrážkou, čo nepíše na dlážku    (všetko podpísať) – v telocvični 

je špeciálna športová podlaha 

 
* Hygiena:  

Prezuvky – označiť  menom   1 ks mydlo tekuté  

4 ks toaletný papier     Hygienické vreckovky – doniesť  balík – 10ks 

Podložka na lavicu – po dohode s TU    

                                         

Financie a ostatné:  

- Priniesť 1 balík kancelárskeho papiera  

- Financie budú použité na zakúpenie: 

zošity, časopis Vrabček, čip – ŠJ, poistka žiaka , keramika, prvácke pomôcky – žiacke knižky, vizitky, 

zámky na šatne, ŠDK fond na hračky a triedny fond – spolu 70€. 

V prvý deň prosíme priniesť fotokópiu rodného listu (pokiaľ ste nenechali pri zápise)   
a 2 x fotokópiu preukazu poistenca . 


