
Zošity a školské pomôcky na I. stupeň ZŠ 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Slovenský jazyk zošit  511-5ks  

(s pomocnou 

linajkou)  

zošit 512 – 10 ks 

 

zošit 523 – 10 ks zošit 523 – 10 ks 

Matematika 512- 5ks 523 – 5ks 

510-1ks 

zošit 523 – 10 ks zošit 523 – 10 ks 

Vlastiveda 
- 

 

- 

zošit 510 – 1 ks 

+ podložka 

zošit 510 – 1ks 

+ podložka 

Anglický jazyk 
- - zošit 523 – 2 ks zošit 523 – 2 ks 

Náboženská 

výchova 510-1ks zošit 523 -1ks zošit 523 -1ks zošit 523 – 1ks 

Hudobná výchova notový zošit –1ks notový zošit-1ks 

alebo pokračuje 

z min. roka 

notový zošit -1ks 

alebo pokračuje 

z min. roka 

notový zošit -1ks 

alebo pokračuje 

z min. roka 

Výtvarná výchova vodové farby, temperové farby v tube 12 ks, voskovky, 1 ks paleta,  guľaté a  

ploché štetce -hrubšie aj tenšie, plastelína, 2 ks tyčinkové lepidlo,  nožnice,  fixa – 

čierna tenká a hrubá, 20 ks výkresov A4, 20 ks výkresov A3, 2 sady farebných 

papierov,  igelit na lavicu, zásterka (príp. staré tričko), nádoba na vodu, handrička 

na utieranie štetcov 

(uložené v krabici od topánok, kufríku, pevnom vrecúšku) 

Telesná a športová  

výchova 

tepláková súprava, biele tričko, ponožky, halovky s nešmykľavou podrážkou 

Písacie potreby plniace pero, náhradné pero, ceruzky č. 2, č. 3, guma, strúhadlo, farebné perá 

Peračník prváka

  

2 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks atramentové pero, malá bavlnená handrička, 

farbičky – 12 ks (MAPED), strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo 

(vysúvacia lepiaca tyčinka), pravítko 

Hygienické 

potreby  

menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, toaletný papier 2 ks, 1 balík 

vyťahovacích hygienických  vreckoviek v krabičke(100ks) 

Ostatné  dosky malé (na zošity) a veľké (na šlabikár a PZ), obaly na zošity a učebnice, 

 prezuvky 

Počas prvého školského týždňa zoznam upresní vyučujúci daného predmetu alebo triedny  učiteľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


