
* Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom! V prípade potreby bude zoznam školských pomôcok doplnený v prvý týždeň 

školského roka. 

 

Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Zoznam učebných pomôcok I. ročník  

 

Zošity  Zošit linajkový č.511 s pomocnou linajkou  – 

3 ks 

       Zošit linajkový č.511 – 2 ks  

       Zošit linajkový č.513 – 2 ks  

       Zošit štvorčekový č.5110 

       Zošit č.624 (slovníček) 

       Notový zošit 

       Zošit 420 – 3 ks 

       Obaly na zošity a učebnice  

           

 

Výtvarná výchova      Vodové farby – anilínové farby 

Škatuľa od topánok, resp. kufrík na výtvarné 

pomôcky 

Temperové farby, farbičky – 12 ks (silne 

pigmentované), 

 Pohár na vodu (nie sklenený) 

2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší) 

2 ks plochých štetcov (tenší a hrubší) 

Mastný pastel (voskovky) 

Nožnice s guľatým hrotom 

Handrička, tuš 

Lepidlo tyčinkové  

Plastelína, gumený obrus 60x90 cm 

Staršie tričko, košeľa alebo zástera 

Farebný papier, farebný papier lepiaci 

Výkresy A4 30 ks, A3 20 kusov 

Maliarska paleta 

 

        

 

Telesná výchova Tepláková súprava, krátke športové nohavice, 

biele tričko, ponožky, tenisky s bielou 

nešmykľavou podrážkou 

 

Iné potreby  Prezuvky so svetlou podrážkou, uzavretou 

pätou – nie šľapky  

  Menší uterák, tekuté mydlo, toaletný papier, 

hygienické vreckovky, umelý pohárik, textilný 

obrúsok pod desiatu  

  Peračník – 2 ks ceruza mäkká č.2, 2 ks pero 

modré (Stabilo, Tornado alebo Pilot) 

strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, 

lepidlo (lepiaca tyčinka), pravítko  



* Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom! V prípade potreby bude zoznam školských pomôcok doplnený v prvý týždeň 

školského roka. 

 

Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Zoznam učebných pomôcok II. ročník  

 

Zošity      č.420 3ks 

       č.512 5 ks 

       č.513 5 ks 

       č.624 1 ks 

       notový zošit 1 ks  

        
          

 

Výtvarná výchova      Vodové farby – anilínové farby 

Škatuľa od topánok, resp. kufrík na výtvarné 

pomôcky 

Temperové farby 

 Pohár na vodu (nie sklenený) 

2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší) 

2 ks plochých štetcov (tenší a hrubší) 

Mastný pastel (voskovky) 

Nožnice s guľatým hrotom 

Handrička, tuš 

Lepidlo tyčinkové  

Plastelína, gumený obrus 60x90 cm 

Staršie tričko, košeľa alebo zástera 

Farebný papier, farebný papier lepiaci 

Výkresy A4 30 ks, A3 20 kusov 

Maliarska paleta 

 

        

 

Telesná výchova Tepláková súprava, krátke športové nohavice, 

biele tričko, ponožky, tenisky s bielou 

nešmykľavou podrážkou 

 

Iné potreby  Prezuvky so svetlou podrážkou, uzavretou 

pätou – nie šľapky  

  Menší uterák, tekuté mydlo, toaletný papier, 

hygienické vreckovky, umelý pohárik, textilný 

obrúsok pod desiatu  

  Peračník – 2 ks ceruza mäkká č.2, 2 ks pero 

modré (Stabilo, Tornado alebo Pilot), farbičky 

– 12 ks (silne pigmentované), strúhadlo, 

guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo 

(lepiaca tyčinka), pravítko  

 

 

 



* Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom! V prípade potreby bude zoznam školských pomôcok doplnený v prvý týždeň 

školského roka. 

 

Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Zoznam učebných pomôcok III. ročník  

 

Zošity    č.513 3ks ( kontrolné diktáty, pravopisné cvičenia, päťminútovky)  

      č.523 5ks ( gramatika, sloh, čítanie, matematika, anglický jazyk)  

      č.420 1ks + linajková podložka (geometria)  

      č.520 2ks + linajková podložka (prírodoveda, vlastiveda)  

č.624 2ks (slovníček)  

č.5110 1ks (geometria)  

zošit na hudobnú vých. s notovou osnovou  

 

Výtvarná výchova   vodové a temperové farby  
plochý štetec (hrubší a tenší)  

guľatý štetec  

pohár na vodu  

      voskovky, farbičky – 12 ks (silne pigmentované),    

plastelína  

paleta na miešanie farieb  

prikrývka na lavicu  

zástera alebo tričko  

      čierny tuš  

centropen čierny 0,6  

      kufrík alebo krabica  

výkresy A4 – 25 ks , A3 – 25 ks  

      farebné papiere (nelepiace) 1 balenie  

nožnice s oblým hrotom a lepidlo v tyčinke s menovkou  

 

Telesná výchova   podpísané vrecúško na úbor  

tenisky s bielou podrážkou 

ponožky 

športové oblečenie  

 

Iné potreby    uterák  

tekuté mydlo 

toaletný papier 

hygienické vreckovky – najlepšie trhacie v krabičke 

peračník – 2 modré perá, farebné perá (červené a zelené) 

zaostrené ceruzky i farbičky 

guma 

pravítka- 30cm, trojuholníkové s ryskou  

 

 

 

 

 

 



* Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom! V prípade potreby bude zoznam školských pomôcok doplnený v prvý týždeň 

školského roka. 

 

Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Zoznam učebných pomôcok IV. ročník  

 

Zošity    č.513 3ks ( kontrolné diktáty, pravopisné cvičenia, päťminútovky)  

      č.523 5ks ( gramatika, sloh, čítanie, matematika, anglický jazyk)  

      č.420 1ks + linajková podložka (geometria)  

      č.520 2ks + linajková podložka (prírodoveda, vlastiveda)  

č.624 2ks (slovníček)  

č.5110 1ks (geometria)  

zošit na hudobnú vých. s notovou osnovou  

 

Výtvarná výchova   vodové a temperové farby  
plochý štetec (hrubší a tenší)  

guľatý štetec  

pohár na vodu  

      voskovky, farbičky – 12 ks (silne pigmentované),    

plastelína  

paleta na miešanie farieb  

prikrývka na lavicu  

zástera alebo tričko  

      čierny tuš  

centropen čierny 0,6  

      kufrík alebo krabica  

výkresy A4 – 25 ks , A3 – 25 ks  

      farebné papiere (nelepiace) 1 balenie  

nožnice s oblým hrotom a lepidlo v tyčinke s menovkou  

 

Telesná výchova   podpísané vrecúško na úbor  

tenisky s bielou podrážkou 

ponožky 

športové oblečenie  

 

Iné potreby    uterák  

tekuté mydlo 

toaletný papier 

hygienické vreckovky – najlepšie trhacie v krabičke 

peračník – 2 modré perá, farebné perá (červené a zelené) 

zaostrené ceruzky i farbičky 

guma 

pravítka- 30cm, trojuholníkové s ryskou  

 

 

 

 

 

 



* Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom! V prípade potreby bude zoznam školských pomôcok doplnený v prvý týždeň 

školského roka. 

 

Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Zoznam učebných pomôcok V. ročník  

 

Zošity    č.420 1 ks 

      č.464 2 ks 

      č.460 2 ks 

č.523 5 ks   

č.524 2 ks  

č.544 5 ks 

č.564 2 ks 

notový zošit 1 ks 

Obaly na učebnice a zošity 

 

 

Výtvarná výchova  Výkresy A4 30 ks, výkresy A3 5ks 

     Voskovky 12 far., farbičky – 12 ks (silne pigmentované), 

     Temperové farby  12 far. 

     Ploché štetce č.4,10,14 1 ks 

     Farebný papier (8 listový) 1 bal 

     Čierny tuš 1 ks 

     Nožnice 1ks 

     Lepidlo 1 ks 

     Fixky 12 far 

     Obal na výkresy 2 ks 

 

 

 

Telesná výchova   Tepláková súprava 

     Tričko biele  

     Ponožky 

     Športová obuv (tenisky) 

     Prezuvky s bielou podrážkou  

      

 

 

Iné potreby    Uterák  

Tekuté mydlo 

Toaletný papier 

Hygienické vreckovky – najlepšie trhacie v krabičke 

     Obyčajné ceruzky 2 ks 

     Pravítko – trojuholník s ryskou 2 ks, kalkulačka s odmocninou 

     Kružidlo 1 ks, uhlomer 1ks, guma 1ks, strúhadlo 1 ks 

     Podložka do zošita A5 2 ks 

     Podložka do zošita A4 3 ks  

Pero – modré a farebné 

 



* Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom! V prípade potreby bude zoznam školských pomôcok doplnený v prvý týždeň 

školského roka. 

 

Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Zoznam učebných pomôcok VI. ročník  

 

Zošity    č.464 1 ks 

      č.460 2 ks 

      č.524 2 ks 

č.544 8 ks   

č.560 1 ks  

č.564 1 ks 

č.644 1 ks 

Obaly na učebnice a zošity 

 

 

Výtvarná výchova  Výkresy A4 30 ks, výkresy A3 5ks 

     Voskovky 12 far., farbičky – 12 ks (silne pigmentované), 

     Temperové farby  12 far. 

     Ploché štetce č.4,10,14 1 ks 

     Farebný papier (8 listový) 1 bal 

     Čierny tuš 1 ks 

     Nožnice 1ks 

     Lepidlo 1 ks 

     Fixky 12 far 

     Obal na výkresy 2 ks 

 

 

 

Telesná výchova   Tepláková súprava 

     Tričko biele  

     Ponožky 

     Športová obuv (tenisky) 

     Prezuvky s bielou podrážkou  

      

 

Iné potreby    Uterák  

Tekuté mydlo 

Toaletný papier 

Hygienické vreckovky – najlepšie trhacie v krabičke 

     Obyčajné ceruzky 2 ks 

     Pravítko – trojuholník s ryskou 2 ks  

     Kružidlo 1 ks 

     Uhlomer 1 ks, kalkulačka s odmocninou 

     Guma 1 ks 

     strúhadlo 1 ks 

     podložka do zošita A5 2 ks 

     podložka do zošita A4 3 ks  

Pero – modré a farebné 



* Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom! V prípade potreby bude zoznam školských pomôcok doplnený v prvý týždeň 

školského roka. 

 

Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Zoznam učebných pomôcok VII. ročník  

 

Zošity    č.460 2 ks 

      č.464 2 ks 

      č.524 2 ks 

č.544 7 ks   

č.560 2ks  

č.564 1 ks 

č.644 1 ks 

Obaly na učebnice a zošity 

 

 

Výtvarná výchova  Výkresy A4 30 ks, výkresy A3 5ks 

     Voskovky 12 far., farbičky – 12 ks (silne pigmentované), 

     Temperové farby  12 far. 

     Ploché štetce č.4,10,14 1 ks 

     Farebný papier (8 listový) 1 bal 

     Čierny tuš 1 ks 

     Nožnice 1ks 

     Lepidlo 1 ks 

     Fixky 12 far 

     Obal na výkresy 2 ks 

 

 

 

Telesná výchova   Tepláková súprava 

     Tričko biele  

     Ponožky 

     Športová obuv (tenisky) 

     Prezuvky s bielou podrážkou  

      

 

Iné potreby    Uterák  

Tekuté mydlo 

Toaletný papier 

Hygienické vreckovky – najlepšie trhacie v krabičke 

     Obyčajné ceruzky 2 ks 

     Pravítko – trojuholník s ryskou 2 ks  

     Kružidlo 1 ks, kalkulačka s odmocninou 

     Uhlomer 1 ks, guma, strúhadlo  

     Podložka do zošita A5 2 ks 

     Podložka do zošita A4 3 ks  

Pero – modré a farebné 

 



* Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom! V prípade potreby bude zoznam školských pomôcok doplnený v prvý týždeň 

školského roka. 

 

Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Zoznam učebných pomôcok VIII. ročník  

 

Zošity    č.420 2 ks 

      č.464 1 ks 

      č.460 1 ks 

      č.524 6 ks 

č.544 4 ks   

č.560 2ks  

Obaly na učebnice a zošity 

 

 

Výtvarná výchova  Výkresy A4 30 ks, výkresy A3 5ks 

     Voskovky 12 far., farbičky – 12 ks (silne pigmentované), 

     Temperové farby  12 far. 

     Ploché štetce č.4,10,14 1 ks 

     Farebný papier (8 listový) 1 bal 

     Čierny tuš 1 ks 

     Nožnice 1ks 

     Lepidlo 1 ks 

     Fixky 12 far 

     Obal na výkresy 2 ks 

 

 

Telesná výchova   Tepláková súprava 

     Tričko biele  

     Ponožky 

     Športová obuv (tenisky) 

     Prezuvky s bielou podrážkou  

      

 

 

Iné potreby    Uterák  

Tekuté mydlo 

Toaletný papier 

Hygienické vreckovky – najlepšie trhacie v krabičke 

     Obyčajné ceruzky 2 ks 

     Pravítko – trojuholník s ryskou 2 ks  

     Kružidlo 1 ks 

     Uhlomer 1 ks, kalkulačka s odmocninou 

     Guma 1 ks 

     strúhadlo 1 ks 

     podložka do zošita A5 2 ks 

     podložka do zošita A4 3 ks  

Pero – modré a farebné 

 



* Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom! V prípade potreby bude zoznam školských pomôcok doplnený v prvý týždeň 

školského roka. 

 

Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov 

 

Zoznam učebných pomôcok IX. ročník  

 

Zošity    č.420 2 ks 

      č.460 1 ks 

      č.464 1 ks 

      č.524 4 ks 

č.544 6ks   

č.560 2ks  

 

 

Výtvarná výchova  Výkresy A4 30 ks, výkresy A3 5ks 

     Voskovky 12 far., farbičky – 12 ks (silne pigmentované), 

     Temperové farby  12 far. 

     Ploché štetce č.4,10,14 1 ks 

     Farebný papier (8 listový) 1 bal 

     Čierny tuš 1 ks 

     Nožnice 1ks 

     Lepidlo 1 ks 

     Fixky 12 far 

     Obal na výkresy 2 ks 

 

 

 

Telesná výchova   Tepláková súprava 

     Tričko biele  

     Ponožky 

     Športová obuv (tenisky) 

     Obaly na učebnice a zošity 

     Pero – modré a farebné 

     Prezuvky s bielou podrážkou  

      

 

Iné potreby    Uterák  

Tekuté mydlo 

Toaletný papier 

Hygienické vreckovky – najlepšie trhacie v krabičke 

     Obyčajné ceruzky 2 ks 

     Pravítko – trojuholník s ryskou 2 ks  

     Kružidlo 1 ks 

     Uhlomer 1 ks, kalkulačka s odmocninou 

     Guma 1 ks 

     strúhadlo 1 ks 

     podložka do zošita A5 2 ks 

     podložka do zošita A4 3 ks  


