Vážení rodičia,
Vaše dieťa bude od 3. septembra 2013 navštevovať 1. ročník našej školy. Pre
jeho úspešnú prácu je potrebné zabezpečiť tieto pomôcky:
Pomôcky pre 1. ročník
Peračník:
Ceruzky
Pastelky
Strúhadlo zatváracie
Guma
Plniace pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)
Slovenský jazyk:
SADA predpisových zošitov k Šlabikáru Virgovičová(objedná škola, rodičia ich uhradia
v septembri)
5 ks zošity č. 511
Matematika:
5 ks zošita č. 512
pravítko
Nezábudník: zabezpečí škola
Anglický jazyk: pracovný zošit zakúpia rodičia v septembri
Hudobná výchova: 1 ks zošita č. 520
Prírodoveda, Náboženská výchova: pracovné zošity dané centrálne školou
Výtvarná výchova:
1 ks vodové farby – nie okrúhle poschodové
Štetce – okrúhle č. 6, plochý č. 8
1 ks farbičky
1 ks plastelína
1 ks tyčinkové lepidlo
1 ks nožnice
1 ks pastelky
1 ks handrička na utieranie štetcov
1 ks škatuľa na pomôcky VV – tvrdší kartón (krabica od topánok)
1 ks pracovné oblečenie – väčšia košeľa alebo tričko, prípadne zástera
1 ks igelit na lavicu
40 ks výkresov A4
5 ks výkresov A3
1 ks náčrtník
2 balenia farebných papierov
nádoba na vodu
Telesná výchova:
cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, tričko, /podľa počasia/, ponožky
cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
1 ks označené textilné vrecko
Hygiena:
1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
toaletný papier
1 ks mydlo
Ostatné:
prezuvky s bielou podrážkou s vyznačeným menom
visací zámok(kladka) s kľúčom na zabezpečenie vlastnej šatňovej skrinky
obaly na učebnice a zošity
Zvážiť označenie menom a triedou.
Ostatné pomôcky po dohovore s triednym učiteľom prvý deň v škole.

Zoznam pomôcok pre 2.ročník
Peračník:
Ceruzky
Pastelky
Strúhadlo zatváracie
Guma
Plniace pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)
Anglický jazyk:
1 ks – zošit č. 512
Slovenský jazyk:
5 ks – zošit č. 512
Matematika:
5ks – zošit č. 513
1ks – zošit č. 510
rysovacie pomôcky: trojuholník s ryskou, iné pravítko
Prírodoveda:
1ks – zošit č. 512
Vlastiveda:
1ks – zošit č. 512
Náboženská alebo Etická výchova:
pracovné zošity dané centrálne školou
Hudobná výchova:
1 ks – notový zošit
Výtvarná výchova:
1 ks vodové farby – nie okrúhle poschodové
Štetce – okrúhle č. 6, plochý č. 8
1 ks farbičky
1 ks plastelína
1 ks tyčinkové lepidlo
1 ks nožnice
1 ks pastelky
1 ks handrička na utieranie štetcov
1 ks škatuľa na pomôcky VV – tvrdší kartón (krabica od topánok)
1 ks pracovné oblečenie – väčšia košeľa alebo tričko, prípadne zástera
1 ks igelit na lavicu
40 ks výkresov A4
5 ks výkresov A3
1 ks náčrtník
2 balenia farebných papierov
nádoba na vodu
Telesná výchova:
cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, tričko, /podľa počasia/, ponožky
cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
1 ks označené textilné vrecko
Hygiena:
1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
toaletný papier
1 ks mydlo
Ostatné:
prezuvky s bielou podrážkou s vyznačeným menom
visací zámok (kladka) s kľúčom na zabezpečenie vlastnej šatňovej skrinky
obaly na učebnice a zošity
Žiacke knižky zabezpečí škola.
Poznámka:

Všetci žiaci sú povinní nosiť denne:
• písacie potreby – pero s modrou, zelenou a červenou náplňou
• ceruzka
• guma
• 1 ks pravítko

Zoznam pomôcok pre 3.ročník
Peračník:
Ceruzky
Pastelky
Strúhadlo zatváracie
Guma
Plniace pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)
Anglický jazyk:
1 ks – zošit č. 513
1 ks – zošit č. 624
Slovenský jazyk:
5 ks – zošit č. 523
1 ks – zošit č. 513
Matematika:
5ks – zošit č. 513
1ks – zošit č. 510
rysovacie pomôcky: trojuholník s ryskou, iné pravítko
Prírodoveda:
1ks – zošit č. 513
Vlastiveda:
1ks – zošit č. 513
Náboženská alebo Etická výchova:
pracovné zošity dané centrálne školou
Informatická výchova:
1ks – zošit č. 523
Hudobná výchova:
1 ks – notový zošit
Výtvarná výchova:
1 ks vodové farby – nie okrúhle poschodové
Štetce – okrúhle č. 6, plochý č. 8
1 ks farbičky
1 ks plastelína
1 ks tyčinkové lepidlo
1 ks nožnice
1 ks pastelky
1 ks handrička na utieranie štetcov
1 ks škatuľa na pomôcky VV – tvrdší kartón (krabica od topánok)
1 ks pracovné oblečenie – väčšia košeľa alebo tričko, prípadne zástera
1 ks igelit na lavicu
40 ks výkresov A4
5 ks výkresov A3
1 ks náčrtník
2 balenia farebných papierov
nádoba na vodu
Telesná výchova:
cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, tričko, /podľa počasia/, ponožky
cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
1 ks označené textilné vrecko
Hygiena:

1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
toaletný papier
1 ks mydlo
Ostatné:
prezuvky s bielou podrážkou s vyznačeným menom
visací zámok (kladka) s kľúčom na zabezpečenie vlastnej šatňovej skrinky
obaly na učebnice a zošity
Žiacke knižky zabezpečí škola.
Poznámka:
Všetci žiaci sú povinní nosiť denne:
• písacie potreby – pero s modrou, zelenou a červenou náplňou
• ceruzka
• guma
• 1 ks pravítko

Zoznam pomôcok pre 4.ročník
Peračník:
Ceruzky
Pastelky
Strúhadlo zatváracie
Guma
Plniace pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)
Anglický jazyk:
1 ks – zošit č. 523
1 ks – zošit č. 624
Slovenský jazyk:
5 ks – zošit č. 523
1 ks – zošit č. 513
Matematika:
3ks – zošit č. 524
1ks – zošit č. 510
rysovacie pomôcky: trojuholník s ryskou, iné pravítko, kružidlo
Prírodoveda:
1ks – zošit č. 513
Vlastiveda:
1ks – zošit č. 523
Náboženská alebo Etická výchova:
pracovné zošity dané centrálne školou
Informatická výchova:
1ks – zošit č. 523
Hudobná výchova:
1 ks – notový zošit
Výtvarná výchova:
1 ks vodové farby – nie okrúhle poschodové
Štetce – okrúhle č. 6, plochý č. 8
1 ks farbičky
1 ks plastelína
1 ks tyčinkové lepidlo
1 ks nožnice
1 ks pastelky
1 ks handrička na utieranie štetcov
1 ks škatuľa na pomôcky VV – tvrdší kartón (krabica od topánok)
1 ks pracovné oblečenie – väčšia košeľa alebo tričko, prípadne zástera
1 ks igelit na lavicu

40 ks výkresov A4
5 ks výkresov A3
1 ks náčrtník
2 balenia farebných papierov
nádoba na vodu
Telesná výchova:
cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, tričko, /podľa počasia/, ponožky
cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
1 ks označené textilné vrecko
Hygiena:
1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
toaletný papier
1 ks mydlo
Ostatné:
prezuvky s bielou podrážkou s vyznačeným menom
visací zámok (kladka) s kľúčom na zabezpečenie vlastnej šatňovej skrinky
obaly na učebnice a zošity
Žiacke knižky zabezpečí škola.
Poznámka:
Všetci žiaci sú povinní nosiť denne:
• písacie potreby – pero s modrou, zelenou a červenou náplňou
• ceruzka
• guma
• 1 ks pravítko

Zoznam pomôcok pre 2.stupeň:
Matematika: 5. – 9. ročník
1ks – zošit č. 460 s podložkou
1ks – zošit č. 520 na písomky
1ks – zošit č. 420 na školské úlohy
rysovacie pomôcky: trojuholník s ryskou, iné pravítko, uhlomer, kružidlo
ceruza
guma
farebné pero
Fyzika: 6. – 9. ročník
1 ks – zošit č.540 s podložkou
1 ks – zošit č.520 na kontrolné práce
Informatika: 5. – 9. ročník
1 ks – zošit č.524
Biológia: 5. – 9. ročník
1 ks – zošit č. 560
Chémia: 6. – 9. ročník
1 ks – zošit č. 440
Slovenský jazyk: 5. – 9. ročník
2 ks – zošit č.544 alebo 564
2 ks – zošit č.564
1 ks – zošit č.524
1 ks – slovník
2 dvojhárky – linajkované
Dejepis: 5. – 9. ročník
1 ks – zošit č.464
Geografia: 5. – 9. ročník
1 ks – zošit č.540 s podložkou
Anglický jazyk: 5. – 9. ročník

2 ks – zošit č.544 alebo 564
1 ks – slovník
1 ks – zošit č.524
Nemecký jazyk: 5. – 9. ročník
2 ks – zošit č.544
1 ks – slovník
1 ks – zošit č.524
Občianska náuka:
5. – 6. ročník - 1 ks – zošit č.524
7. – 9. ročník - 1 ks – zošit č.544
Etická výchova: 5. – 9. ročník
1ks – zošit č.524
Náboženská výchova: 5. – 9. ročník
pracovné zošity dané centrálne školou
Svet práce/Technika: 7. – 9. ročník
1 ks – zošit č. 524
pracovný plášť /staršia pánska košeľa/
Hudobná výchova: 5. – 7. ročník
1 ks – notový zošit
1 ks – zošit č. 544
Výtvarná výchova: 5. – 7.ročník
1 ks – mäkká ceruzka č.1
guma
farbičky
fixky
mastný pastel ( voskovky)
vodové farby alebo temperové farby
nádobka na vodu plastová
2 ks – okrúhle štetce /úzky, širší/
2 ks – ploché štetce /úzky, širší/
nožnice
lepidlo /tyčinkové a tekuté disperzné/
1 ks farebný papier
20 ks výkresy A/4
10 ks výkresy A/3
náčrtník A/4
igelitový obrus na prikrytie lavice
pracovný plášť alebo staršia pánska košeľa
Výchova umením: 8. – 9. ročník
1 ks – zošit č. 524
náčrtník
farbičky
1 ks – mäkká ceruzka č.1
Telesná výchova: 5. – 9. ročník
cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, tričko, /podľa počasia/, ponožky
cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
1 ks označené textilné vrecko
Hygiena:
1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
toaletný papier
1 ks mydlo
Ostatné:
prezuvky s bielou podrážkou s vyznačeným menom
visací zámok(kladka) s kľúčom na zabezpečenie vlastnej šatňovej skrinky
obaly na učebnice a zošity

Žiacke knižky zabezpečí škola.
Poznámka:
Všetci žiaci sú povinní nosiť denne:
• písacie potreby – pero s modrou, zelenou a červenou náplňou
• ceruzka
• guma
• 1 ks pravítko

