ZOZNAM
UČEBNÝCH
POMȎCOK

Šk. rok
2018/2019

1. ročník
Slovenský jazyk

Matematika

Prvouka
Hudobná výchova
Etická výchova
Náboženská výchova
Anglický jazyk
Telesná výchova
Výtvarná výchova

Iné potreby
Písanie

zošit 511 s pomocnými linajkami
zošit 440
priehľadný obal na spisy
atramentové pero
zošit 513
zošit 5110
priehľadný obal na spisy
fixka na suché stieranie 2709
handrička
pravítko s ryskou
farbičky 10-farebné
ceruzka č. 2
zošit 420
zošit 520
zošit 420
zošit 420
ceruzka, pero, farbičky, guma, nožnice, lepidlo
zošit 420
biele tričko s krátkym rukávom, tepláky, mikina, tenisky s bielou
podrážkou v plátennom vrecúšku
20 veľkých výkresov a 20 malých výkresov, paleta, handrička,
temperové farby, vodové farby alebo anilínové, voskovky 12 kusové,
1 plastelína v plastovej krabičke alebo igelitovom vrecúšku obrus na
lavicu 60x60 cm, farebný papier, náčrtník A4, plochý štetec č. 12,
guľatý štetec č. 6, nádoba na vodu plastová, tuhé lepidlo v rolke,
nožnice, kufrík alebo krabica od topánok na výtvarné pomôcky
(všetky veci označiť menom)
peračník, zrkadielko 644, žiacka knižka, uzatvorené strúhadlo
Súbor písaniek s predtlačou 6 ks a písanku Moje prvé čiary
od Virgovičovej zakúpi škola pre všetkých prváčikov
(sumu cca 7,50 € vyplatí rodič začiatkom školského roka triednej
pani učiteľke).

5 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

3 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1 ks

2. ročník
Slovenský jazyk
Matematika

Prvouka
Hudobná výchova
Etická výchova
Náboženská výchova
Anglický jazyk
Telesná výchova

Výtvarná výchova

Iné potreby
Čítanie

zošit 512
zošit 420
zošit 513
pravítko
ceruzky č. 2
zošit 440
zošit 520
notový zošit
zošit 420
zošit 420
ceruzka, pero, farbičky, guma, nožnice, lepidlo
zošit 420
tričko s krátkym rukávom, tepláky, mikina, tenisky s bielou
podrážkou,
ponožky /všetko označiť menom/
20 veľkých výkresov, 20 malých výkresov, 1 náčrtník A4, 1 farebný
papier, vodové farby 10 farebné, temperové farby 6kusové,
voskovky 12kusové,
1 plastelína, obrus na lavicu, handrička, pohár z octovej fľaše,
lepidlo v rolke, nožnice, plochý štetec č.12, guľatý štetec č. 6,
krabica od topánok alebo kufrík s menom na výtvarné potreby
atramentové pero 2 ks, zelené pero, farbičky, zrkadielko, žiacka
knižka
Zošit 512

5 ks
3 ks
5 ks
1 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

zošit 523
zošit 523
PZ Čítanie s porozumením /objedná sa spoločne/
zošit 440
zošit 523
zošit 5110
ceruzka č. 2
pravítko s ryskou
zošit 440, podložka
zošit 523
notový zošit /môže byť aj z 2. ročníka/
Zošit 520
zošit 420
zošit 523
ceruzka, pero, farbičky, guma, nožnice, lepidlo
zošit 523
tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláky, mikina, tenisky s
bielou podrážkou, ponožky /všetko označiť menom/
20 veľkých výkresov a 20 malých výkresov, 1 náčtrník A4, paleta,
handrička, temperové farby, voskovky 12 kusové, 1 plastelína, obrus
na lavicu, farebný papier – 2 ks, plochý štetec č. 12, guľatý štetec č.
6, nádoba na vodu plastová, lepidlo v rolke – 2ks, nožnice, kufrík
alebo krabica od topánok s menom na výtvarné potreby

5 ks
2 ks

2 ks

2 ks

3. ročník
Slovenský jazyk
Čítanie
Matematika

Prírodoveda
Vlastiveda
Hudobná výchova
Etická výchova
Náboženská výchova
Anglický jazyk
Telesná výchova
Výtvarná výchova

1 ks
3 ks
2 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

Pracovné vyučovanie

Pomôcky z výtvarnej výchovy + aktuálne pomôcky podľa pokynov
vyučujúceho

Iné potreby

Atramentové pero 2ks, zelené pero, farbičky, zrkadielko 640,
žiacka knižka, uterák, priesvitný obal A4 s menom - 2ks, fixa na
suché stieranie, handrička

4. ročník
Slovenský jazyk
Matematika
Vlastiveda
Prírodoveda
Hudobná výchova
Etická výchova
Náboženská výchova
Anglický jazyk
Telesná výchova

Výtvarná výchova

Školské potreby

zošit 523
zošit 544
zošit 440
zošit 440
zošit 440
notový zošit
zošit 440
zošit 420
ceruzka, pero, farbičky, guma, nožnice, lepidlo
zošit 523
tenisky s bielou podrážkou, ponožky, tričko, tepláková súprava

6 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

3 ks

20 veľkých výkresov, 20 malých výkresov, náčrtník, farebný papier,
igelitový obrus, handrička, nádoba na vodu, (stabilná široká), štetce
rôznych hrúbok, temperové (vodové) farby, voskovky, lepidlo, tuš,
lepiaca páska, plastelína, tenká čierna fixka. Pomôcky uložiť do
škatule resp. kufríka označeného menom.
Atramentové pero, zelené pero, ceruzky č. 2, kružidlo, pastelky,
guma, strúhadlo, nožnice, trojuholník s ryskou, podložky, žiacka
knižka, slovníček (Zrkadielko ) 624, pevné prezuvky, uterák,
hygienické vreckovky

RUSKÝ JAZYK
5. ročník

zošit 523
zošit 644
6. – 9. ročník
zošit 644
zošit 564
Pracovné zošity na ruský jazyk budú vyučujúci objednávať v septembri. Cena bude oznámená dodatočne

ANGLICKÝ JAZYK
5. – 9. ročník
zošit 464 alebo 564
Pracovný zošit 8€ a časopis 10€ sa objednávajú spoločne v septembri pre vybrané triedy.

NEMECKÝ JAZYK
5. – 9.ročník

6. ročník

zošit A5 linajkový
slovníček A 624 (malé zrkadielko)
pracovný zošit v cene 7€ /bude sa objednávať spoločne/
zošit A5 linajkový
slovníček A 624 (malé zrkadielko)
pracovný zošit z minulého šk. roka

SLOVENSKÝ JAZYK
5. – 9. ročník

zošit 524 /sloh/
zošit 544 /literatúra/
zošit 524 /diktáty/
zošit 444 /gramatika/
zošit 544 /písomky/
dvojhárky /544/
písacie potreby
farebné perá

5 ks

OBČIANSKA NÁUKA
6. – 7. ročník

zošit 564

DEJEPIS
5. ročník
6. – 9. ročník

zošit 544
zošit 464

GEOGRAFIA
5. – 8.ročník

9. ročník

zošit 540 a podložka
písacie potreby /modré a zelené pero, ceruzka, farbičky/
školský atlas sveta
zošit 444 a podložka
písacie potreby /modré a zelené pero, ceruzka, farbičky/
školský atlas sveta

SVET PRÁCE
7. – 9.ročník

zošit 444 a podložka
písacie potreby /modré a zelené pero, ceruzka, farbičky/

TECHNIKA
5. – 9.ročník

malý riadkovaný zošit
kancelárske papiere

6 ks

BIOLÓGIA
5. ročník

6. – 9. ročník

zošit 540 - 2cm okraje a podložka
zošit 440 a podložka
písacie potreby, zelené pero, farbičky
zošit 540 - 2cm okraje a podložka
písacie potreby, zelené pero, farbičky

HUDOBNÁ VÝCHOVA
5. – 9.ročník

notový zošit
zošit 544
písacie potreby: mäkká ceruza, guma, pero

ETICKÁ VÝCHOVA
5. – 9. ročník

zošit 544

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
5. – 9.ročník

zošit 544
Nový Zákon /vreckový/
pero, ceruza, guma, farbičky

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
5. – 9. ročník

temperové farby
10 veľkých a 10 malých výkresov
vodové farby - anilinové
okrúhle a ploché štetce rôznych veľkostí
mastný pastel a suchý pastel
farebný papier, tuš, nožnice, lepidlo - tekuté
ceruza 2B, guma

VÝCHOVA UMENÍM
8. ročník

10 veľkých a 10 malých výkresov
farebný papier, nožnice, lepidlo, ceruza, guma
temperové farby
vodové farby
štetce – okrúhle a ploché

MATEMATIKA
5. – 9. ročník

veľký čistý hrubý zošit
milimetrový papier
čisté dvojhárky A4
kancelárske papiere
kružidlo, uhlomer, 2 pravítka s ryskou
študentská kalkulačka /9. ročník/, malá kalkulačka /5., 6. ročník/
ceruzka, mikroceruzka
pracovný zošit bude objednávaný školou v hodnote cca 6€

10 ks
6 ks
20 ks

FYZIKA
6. – 9. ročník

malý čistý hrubý zošit
kancelárske papiere
milimetrový papier
euroobaly

CHÉMIA
7. – 8. ročník
9. ročník

hrubý čistý zošit A5 a podložka
Periodická tabuľka chem. Prvkov, biely plášť
hrubý čistý zošit A4 a podložka
Periodická tabuľka chem. prvkov

INFORMATIKA
5. – 9. ročník

malý riadkovaný zošit

6 ks
2 ks

