
 
 

Zoznam pomôcok pre 1. ročník ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, 
Hubeného 25, Bratislava 

 
Vážení rodičia,  
Vaše dieťa navštevuje od  septembra 2012 prvý ročník základnej školy. Pre jeho úspešnú prácu 
 je potrebné pripraviť tieto pomôcky:  
 
* Do peračníka: (všetko podpísať)   * Čo potrebuje – priniesť  podľa pokynov triednej     

učiteľky: 
 
3 ks mäkké ceruzky – vždy zastrúhané  5 ks veľký čistý zošit formát A4-podpísané  
nožnice kvalitné     1 ks zošit so štvorčekmi 1 x 1 cm -podpísané  
dobrá guma      5 ks zošit č. M 511-podpísané  
strúhadlo na ceruzky     5 ks zošit č. M 513 -podpísané  
farbičky – 12 ks     1 ks obal A4 na rôzne papiere -tvrdý, nie euroobal  
tyčinkové lepidlo     pravítko s ryskou  
 
Podpísať  a obaliť všetky učebnice a PZ  
       
* Na výtvarnú výchovu:     * Do škatule od topánok:  
     
20 ks výkresy formát A4     Kvalitné voskovky  
10 ks výkresy formát A3    ploché vodové farby  
2 ks farebné papiere      temperové farby  
1 ks vlnkový farebný papier     veľká plastelína  
( priniesť  nepodpísané do školy  do 10.9.2010)   igelit na lavicu veľký ako lavica  

veľká nádoba na vodu (odstrihnutá 1,5l 
plastová fľaša )  
handrička veľká ako A4  
1 ks plochý štetec č. 12  
2ks tenký ploský štetec  
3 ks malý čierny guľatý štetec rôznej veľkosti 
 s mäkkými štetinami  
lepidlo – tyčinkové aj tekuté  
čierny tuš  
stará košeľa na VYV  
(všetko podpísať, aj škatule)  

 
* Na telesnú výchovu:  
Do vrecúška so šnúrkou (najlepšie vrecko priedušné):  
vešiak, tričko, ponožky, mäkké tenisky, tepláky, mikina s dlhým rukávom  
(všetko podpísať)  
 
* Hygiena:  
Prezuvky – označiť  menom  1 ks mydlo (z hygienického hľadiska je najlepšie tekuté)  
Obrúsok na desiatu    4 ks toaletný papier  
Podložka na lavicu                                      Hygienické vreckovky – doniesť  balík, zabalené 10 x 10 
šanón na učebnice    
Uterák s uškom na zavesenie – označiť, alebo balík papierových obrúskov  
 
* V prvý deň prosíme priniesť fotokópiu rodného listu a 2 x fotokópiu preukazu poistenca. Niektoré 
PZ sa budú objednávať centrálne zo školy.  


