
5. - 9. ročník 

Informatika: 

5.-8. ročník: 

USB flash disk /kapacita min. 2GB/ 

zošit A5 malý linajkový 544 

Slovenský jazyk: 

5.- 9. ročník : 

zošit A4 veľký linajkový 464 

5. ročník: 

diktáty – zošit A5 malý linajkový 544 

Literatúra: 

5.-9. ročník : 

zošit A5 malý linajkový 544 

Matematika: 

5.-9. ročník : 

rysovacie pomôcky, pentelka, pravítko s ryskou, dlhé pravítko ( 30 cm ), kružidlo, uhlomer, 

zošit veľký čistý 460, kalkulačka 

Fyzika : 

6.- 9. ročník : 

zošit A5 malý čistý 560, kalkulačka 

Chémia : 

6. ročník : 

zošit A5 malý čistý 540 

7.-9.ročník : 

pracovné zošity Hravá chémia 

Dejepis : 

5. ročník : 

zošit A5 malý linajkový 544 

6. – 9. ročník : 



zošit A5 malý linajkový 564 

Nemecký jazyk : 

6. – 9. ročník : 

zošit A5 malý linajkový 544 + malý slovníček 644 

Anglický jazyk : 

5. – 9. ročník : 

2 zošity A5 malé linajkové 564, pracovné  zošity budú spoločne zakúpené 

Ruský jazyk : 

6. – 9. ročník : 

zošit A5 malý linajkový 544 + malý slovníček 644 

Občianska náuka : 

5. – 9. ročník : 

zošit A5 malý linajkový 544 

Etická výchova : 

5. – 9. ročník : 

zošit A5 malý linajkový 544, farebné ceruzky 

Hudobná výchova : 

5. ročník : 

zošit A5 malý linajkový 564, notový zošit 

Výchova umením : 

8. ročník : 

zošit A5 malý linajkový 544 

Výtvarná výchova : 

5. - 7. ročník : 

20 výkresov A3, 20 výkresov A4, temperové a vodové farby, akvarelové alebo obyčajné 

pastelky, tuš, vlasové a ploché štetce – 1 tenký a 1 širší, handričku, igelitový obrus na lavicu,  

nerozbitnú nádobku na vodu, mäkkú ceruzu B6, lep (disperzné lepidlo), nožnice s oblým 

zakončením, sada farebných papierov 

Environmentálna výchova : 

5. – 9. ročník : 



zošit A5 malý čistý 540 

Biológia : 

5. – 9. ročník : 

pracovné zošity Hravá biológia 

Svet práce : 

7. – 9. ročník : 

zošit A5 malý čistý 540 

 

 

 

 

 

 

 

 


