
Zoznam školských potrieb pre prváčika         

 

Telesná výchova  

Tepláky, mikina, tričko, ponožky, botasky s bielou podrážkou, na teplé 

dni – kraťasy, vrecúško na úbor. 

Hygienické potreby 

Vreckovky vyťahovacie v boxe 1x, WC papier 4x, tekuté mydlo 1x, 

uteráčik s uškom a menovkou, prezuvky pevné so svetlou podrážkou. 

Výtvarná výchova 

Staré tričko s dlhým rukávom, nožnice,  farebný papier, 2x náčrtník, 

plastelína, voskovky, farebné pastelky /široká farebná škála/, vodové 

farby, lepidlo v tyčinke, 1x hrubá a 1x tenká čierna fixka, farebné 

fixky na kreslenie. 

Písacie potreby 

Ceruzky na písanie /mäkké/ - aspoň 3 ks v zásobe, guma, strúhadlo, 

krátke pravítko.  

Pero pre správne držanie - stačí kúpiť až v decembri. 

Do triedy  

Šálka s uškom, lyžička, kto chce podsedák na stoličku. 

V septembri na prvom rodičovskom združení vyzbierame peniaze na 

výkresy a povinné zošity na písanie + PZ – sú objednané (cca 20 €). 

 

          Prosíme všetko podpísať!  
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     TEŠÍME SA NA TEBA! 

 

Poznáš svoje meno 

a priezvisko, vieš, ako sa 

volajú tvoji rodičia? 

 

Vieš sa rýchlo obliecť, 

zaviazať si šnúrky a zapnúť 

gombíky? Si šikulka! A vieš to 

urobiť sám? 

 

Dokážeš si upratať svoju izbu, 

hračky, knižky alebo pastelky? 

Pomáhaš rád mamke a ockovi? 

 

Dokážeš správne držať 

ceruzku, strihať nožnicami, 

lepiť, postaviť si z kociek 

hrad alebo navliekať korálky? 

 

 

Vieš akú farbu a tvar má 

slniečko? Poznáš všetky farby 

a geometrické tvary? 

 

Zvládneš si sám umyť ruky 

pred jedlom? Vieš čisto 

stolovať a používať pri jedle 

príbor? 

 

Súhlasíš, že je pekné, ak sa ľudia 

navzájom pozdravia a pekne sa 

k sebe správajú? Dokážeš pozdraviť 

dospelého aj svojho kamaráta? 

 

 

Vieš správne vyslovovať všetky 

písmená? Zvládol by si porozprávať 

príbeh alebo rozprávku? 

 

 

Počúvaš rád, vieš sa odvážne 

niečo spýtať, ale 

i odpovedať na otázku? 

          Keď budeš chodiť               

do školy vieš, čo by si mal mať 

každý deň v školskej taške? 

Napovieme ti: učebnice, zošity, 

peračník s ceruzkami, pastelkami           

      a perom, desiatu a pitie. 
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