
Čo potrebuje prvák 
Zoznam školských potrieb, ktoré je nutné dieťaťu zabezpečiť pred nástupom do školy 

 
Školské potreby – zošity k Šlabikáru  s predtlačou objedná a zabezpečí škola každému 

žiakovi, ktorého rodič uhradí poplatok 5,50 €. 

Prvák potrebuje: 

ZOŠITY PERÁ A CERUZKY 

Veľký zošit č.420 bez linajok (hrubší) – 1ks 

Zošit č. 511 – 5ks + zošit s pomocnými 

linajkami č.511b – 5ks 

Zošit č.513 – 5ks 

Slovník č.644 – 1ks 

Doska na zošity 

 
To, čo musíte zabezpečiť vy – rodičia, sú obaly na 

zošity a pracovné zošity. Investujte radšej do pevných 

obalov, aby sa rýchlo nepotrhali na spojoch. 

Prváci prvých 6-12 týždňov píšu ceruzkami. 

Postupne, podľa toho ako sa im darí 

ceruzkou, prechádzajú na písanie perom. 

 

Odporúčame kupovať deťom ergonomické 

pomôcky – teda trojhranné ceruzky (kvôli 

správnemu úchopu) a tiež trojhranné 

farbičky. 

 

Ceruzky – zabezpečiť dostatočný počet. To 

zn. tak, aby malo dieťa každý deň aspoň 2 

ostrúhané ceruzky v peračníku. 

Farbičky – jedna sada s 12 farbami + fixy. 

Perá – plniace (bombičkové, atramentové), 

vhodné je aj pero Pilot (gumovacie). Dieťa 

by malo mať v peračníku 2 perá pre prípad, 

že sa pero poškodí. Taktiež je potrebná 

náhradná náplň – bombičky, tuha. 

 
POTREBY NA VÝTVARNÚ VÝCHOVU  

Škatuľa (kufrík) s pomôckami má obsahovať: 

 plastový pohárik na vodu;  

 handrička na štetce (stačí starý kus savej látky); 

 2 ks plochých štetcov (1malý + 1veľký),  1ks okrúhly štetec č.6 alebo 8; 

 voskové farbičky 12kusové,  farbičky 12kusové; 

 igelitový obrus (veľkosť, ktorá pokryje lavicu ); 

 plastelína; 

 vodové farby; 

 výkres a4 – 20ks; 

 výkres a3 – 20ks; 

 náčrtník 1ks; 

 farebný papier – 1sada; 

 nožnice; 

 lep – pastu alebo tyčinkové lepidlo (nie tekuté). 



INÉ POTREBY 

Hygienické potreby 

 hygienické vrecúško na zavesenie – papierové vreckovky, toaletný papier, uteráčik 

s uškom, mydlo. 

Prezuvky 

 detské papuče s gumovou podrážkou (uzatvorené) + vrecúško na prezuvky (aby sa dalo 

zavesiť). 

Úbor na telesnú  

 vrecúško (aby sa dalo zavesiť), tepláková súprava (tepláky + mikina), tričko, cvičky alebo 

tenisky s bielou podrážkou (pevné, najlepšie šnúrovacie). 

PROSÍM, VŠETKY VECI OZNAČIŤ MENOM DIEŤAŤA! 
 

Na desiatu je vhodné mať plastový box a fľašu. 

 


