
Čo potrebuje druhák alebo druháčka do školy? 

Všetky veci označiť menom.  

Všetky učebnice a zošity obaliť! 

Školské potreby: 

- 1 ks zošit 440 (prírodoveda, budem zbierať!) 

- 10 ks zošit 512 (všetky naraz, pretože budeme ich potrebovať na všetky predmety okrem 

prírodovedy, budem zbierať!) 

- malý slovník 

- 2 ks ceruzka č. 2 

- guma (najlepšia obyčajná biela) 

- peračník,  

- aktovka, 

- trojhranné farbičky (12 farieb, odporúčam značku MAPED, STABILO) 

- strúhadlo so zásobníkom (určite so zásobníkom, pretože žiaci si môžu zastrúhať farbičky alebo 

ceruzky aj počas hodiny, nemusia chodiť ku košu) 

Potreby na výtvarnú výchovu: 

- igelitový obrus na lavicu s rozmerom 40x50 cm (prosím dodržať rozmer!) 

- staršie tričko alebo zástera 

- 10 ks výkres A4 (budem zbierať, nekrčiť a neskladať!) 

- 10 ks výkres A3 (budem zbierať, nekrčiť a neskladať!) 

- sada farebných papierov (20 listov, budem zbierať!) 

- 2 ks lepidlá v tyčinke (jedno budú nosiť v taške alebo v peračníku po celý školský rok) 

- vodové farby + 2 ks okrúhle štetce (tenký č. 6 a hrubý č. 12) 

- temperové farby v kelímkoch (12 farieb, značka Faber-castell, sú drahšie, ale vydržia aj dva 

alebo tri roky, viem to z vlastnej skúsenosti a tie v tubách som nekonečne otvárala, rýchlo zaschli 

a zle sa s nimi pracovalo) + 2 ks ploché štetce (tenký č. 6 a hrubý č. 12) 

- nádoba na vodu 

- handrička 

- nožnice s tupým koncom (tie budú v peračníku!) 
- žiadna škatuľa od topánok, ale plastový box, pretože škatule sa rozpadli, 

- 3 ks krepový papier (zelený, žltý a 1 ks ľubovoľná farba) 

Telesná výchova: 

- tepláková súprava (v letnom období aj krátke nohavice) 

- tričko 

- ponožky 

- halová obuv (cvičky) 

Do triedy: 

- uterák na ruky 

- uterák na desiatu 

- hygienické potreby (hygienické vreckovky, hrebeň, pohár na vodu, toaletný papier, tekuté 

mydlo 0,5 L) 

- vrecúško na hygienické potreby 

Do šatne: 

- vrecúško na prezuvky 

- prezuvky 


