ZOZNAM pomôcok pre PRVÁKOV
Okrem predplatených písaniek budú ešte žiaci v priebehu školského roka potrebovať nasledovné zošity:
Číslo 511 .........................................3 ks /slovenský jazyk/
Číslo 511 s pomocnou líniou...........3 ks /písanie/
Číslo 523 .........................................2 ks /matematika/
Číslo 624 (slovníček na oznamy).....1 ks /oznamy/
Číslo M 420 (veľký čistý) ...............2 ks /prvouka, písanie/
+ obaly na zošity malé, veľké, obaly na pracovné zošity a Šlabikár
Zošity označiť predmetom na ktorý je určený + podpísať /meno, priezvisko, trieda/

Základná výbava peračníka
NIE rozkladací - zaberá príliš veľa miesta na lavici
 ceruzky č. 2 (2 ks)
 pastelky trojhranné hrubšie 12ks
 fixky 12 ks /nemusia byť umiestnené v peračníku/
 fixka na tabuľu 1 ks
 guma
 malé pravítko
 strúhadlo so zásobníkom/krytom/
 tyčinkové lepidlo (malé)
 kvalitné nožnice (sú aj pre ľavákov)
 kvalitné pero (od polovice októbra)
Potreby na výtvarnú výchovu /VYV/
 vodové farby (KOH-I-NOOR) - kvalitné
 temperové farby 12 ks
 tuš a pierko na kreslenie tušom
 tyčinkové lepidlo (stredné alebo veľké)
 tekuté lepidlo biele (Wurstol, Pritt)
 plochý štetec č. 12
 okrúhly štetec č. 10 a č.6
 voskovky (KOH-I-NOOR) - kvalitné
 Progresso (pastelové tužky bez dreva)
 pracovný plášť (staré tričko, košeľa)
 plastelína 12 ks
 plastovú nádobu na vodu
 20 výkresov A3, 20 výkresov A4
 sada farebných papierov
- veci na VYV stačí priniesť v igelitovej taške, nakoľko sa
vzhľadom k lepšiemu uskladneniu kupujú z triedneho fondu
rovnaké krabice pre všetkých žiakov
- prosím, kupujte kvalitné pomôcky (overené značky),
uľahčí to prácu Vašim deťom

Potreby na telesnú výchovu
o tričko s krátkym rukávom ľubovoľnej farby
o tepláková súprava
o krátke športové nohavice (september, máj, jún)
o ponožky
o tenisky, botasky nezanechávajúce šmuhy na podlahe
o švihadlo (kvalitné)
- všetko označiť menom, alebo značkou (aj ponožky)
- TEV dať do vrecúška na zaťahovanie (najvhodnejšie je plátenné), nie igelitová taška

Iné potreby









malý uterák
plátenný obrúsok na desiatovanie
mydlo (tekuté) 1 ks
toaletný papier 2 ks (na I. polrok)
papierové vreckovky (celý balík)
prezuvky vo vrecúšku
školská aktovka
Zoznam potrebných pomôcok nájdete aj na stránke školy www.zszarevuca.sk

Všetky veci, ktoré žiak používa v škole, je potrebné označiť menom a priezviskom.

