
Čo potrebuje prváčik do školy?                

Úsmev, dobrú náladu a potom: 

Peračník: 

 2 zastrúhané obyčajné ceruzky (trojhranné hrubé) 
 sada farbičiek (trojhranné hrubé) 
 sada fixiek 
 strúhadlo s veľkým a malým otvorom 
 nožnice s okrúhlymi hrotmi 
 lepidlo v tyčinke 
 pero prosíme zatiaľ nekupovať, porozprávame sa o ňom na triednom 

aktíve 

 

Zošity: prosíme vyplniť len meno a priezvisko dieťaťa tlačeným písmom 

 1 ks malý slovníček formát A 644 (ŠKD) 
 1 ks veľký zošit bez linajok č. 440 

 

Výtvarná výchova: 

 vodové farby 
 ploché štetce rôznych hrúbok 
 plastová nádoba na vodu (NIE mištičky, ani téglik od jogurtu) 
 handrička na utieranie štetcov 
 igelitový obrus na lavicu 
 pracovné tričko (dlhé a veľké) 
 mastné pastelky (voskovky) 
 výkres formátov A4, A3 (20 + 20 ks) 
 sada farebných papierov 
 plastelína 

Všetky pomôcky, okrem výkresov a farebného papiera uložte do detského 
kufríka a označte menom a priezviskom dieťaťa. 

 

 



Telesná a športová výchova: 

 tepláková súprava (najlepšie tmavej farby), tričko s krátkym rukávom, 
ponožky, tenisky s bledou protišmykovou podrážkou, švihadlo/lano (v 
septembri, keď bude teplo, môžu byť krátke nohavice) 

Veci vložte do vrecúška a označte menom a priezviskom dieťaťa. Dievčatá 
musia mať vlásky na hodinách telesnej výchovy zopnuté gumičkou. 

 

Prezuvky s bledou protišmykovou podrážkou 

Textilný obrúsok na desiatovanie, desiatový box, fľaša 

1 balenie (10 ks) papierových vreckoviek alebo box 

 

Dodatok (financie) 

 30 EUR (príspevok ZRPŠ na celý školský rok) 
 výšku príspevku do triedneho fondu si odsúhlasíme na prvom stretnutí 

 

 

Vážení rodičia, 

prosíme Vás, označte všetky pomôcky (aj jednotlivé farbičky a ceruzky) 
menom a priezviskom Vášho dieťaťa. Bolo by fajn, keby si deti svoje veci 
poznali, preto si celý zoznam prejdite spoločne. Pomôcky začíname zbierať 
až od 03.09.2020, pokojne môžete deťom pomôcť do triedy, každý si svoje 
pomôcky nechá na lavici, spoločne si ich uložíme. 

 

Všetci pevne veríme, že v školskom roku 2020/2021 sa brány škôl otvoria 
v riadnom termíne, lebo sa už na Vás tešíme  

        



 

 

 

 

 

 

 

 


