
Pomôcky pre žiakov 1. stupňa – šk. rok 2021/2022 
 

1. ročník 

Zošity:  

č.511 – 5ks  s pomocnou linajkou, č. 513 – 5 ks , č. 512 – 3 ks , č. 624 – 2 ks;  žiacku knižku dostanú žiaci v škole. 

Nožnice s guľatým hrotom, podložka na modelovanie - malá, 20 cm pravítko, pastelky, ceruzka č. 2, 3 – 2ks, 

lepidlo – tyčinka veľké, voskovky, farby vodové (anilínové), plastelína, štetec plochý č. 6, 10, 12, 14, pohár na 

vodu, farebný papier, úbor - biele tričko, ponožky biele, krátke nohavice, tepláková súprava, tenisky s bielou 

podrážkou, cvičky biele. Výkresy zabezpečí triedna učiteľka po dohode s rodičmi. 

2. ročník 

Zošity:  

č. 512 – 5ks , č. 523 – 5 ks, č. 510 – 2 ks , č. 624 – 2 ks, notový zošit; žiacku knižku dostanú žiaci v škole. 

Nožnice s guľatým hrotom, náčrtník, podložka na modelovanie - malá, 30 cm pravítko, pastelky, tuš, ceruzka č. 

2,3 – 2ks, lepidlo tuhé (v tyčinke) voskovky, farby anilínové, plastelína, štetec plochý č. 2, 6, 10, 12, pohár na 

vodu, farebný papier, úbor - biele tričko, ponožky biele, krátke nohavice, tepláková súprava, tenisky s bielou 

podrážkou alebo cvičky do telocvične, botasky na cvičenie vonku. Výkresy zabezpečí triedna učiteľka po dohode 

s rodičmi. 

3. ročník 

Zošity:  

        č. 523 – 10 ks, č. 510 – 2 ks , č. 624 – 2 ks; žiacku knižku dostanú žiaci v škole. 

Nožnice s guľatým hrotom, náčrtník, 30 cm pravítko, pravítko trojuholníkové s ryskou,  pastelky, kružidlo, tuš, 

uhlík, ceruzka č. 2,3 – 2ks, lepidlo tekuté, voskovky, farby anilínové, plastelína, štetec guľatý a plochý č. 2,6, 

pohár na vodu, farebný papier, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 20 ks, úbor - biele tričko, ponožky biele, krátke nohavice, 

tepláková súprava, tenisky s bielou podrážkou, cvičky biele. 

4. ročník 

Zošity:  

č. 523 – 5 ks, č. 520 – 5 ks , č. 513 – ks, kockový zošit – 1x1cm – 2 ks, 3 ks notový zošit, 30 cm dlhé pravítko, 

pravítko s ryskou; žiacku knižku dostanú žiaci v škole. 

Peračník: ceruzka č. 2 – 2ks, č 1 – 1ks, pero: modré, zelené, červené, guma, strúhadlo, pastelky, KRUŽIDLO. 

Výtvarná výchova: vodové a temperové farby, štetce guľaté aj ploché, z každého 3 ks – rôznych veľkostí, lepidlo, 

nožnice, obrus, pohár na vodu, tuš, paleta, handrička, plastelína, fixky, voskovky, farebný papier, výkresy: A4 – 

20 ks, A3 – 20 ks..., pomôcky z tohto zoznamu prosíme doplniť len tie, ktoré im chýbajú v boxíku VYV.  

TsV – tepláková súprava, tričko, ponožky, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou, cvičky biele. 


