
predmet V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX. Ročník

SJL 2x564 1x424 1x524 2x564 1x424 1x524 1x464 1x544 1x424 1x464 2x544 1x424 1x464 1x544 1x424 2x564 1x424  2 x 564 2x564 1x424 2x564 1x424

MAT
1x464 1x460 1x424 1x 
trojuholník s ryskou, 1x 

pravítko, 1x kružidlo, 
1xceruzka č. 2 a č. 3

1x564 1x460 1x424 
1xtrojuholník s ryskou, 

1x pravítko, 1x kružidlo, 
ceruzka č. 2 + č. 3, veľká 

podložka 

1x564 ALEBO 1x444 
1x544 1x464 , 

trojuholník s ryskou , 
uhlomer, kružidlo, 
ceruzka č. 2 a č. 3

podložka veľká,  
1x564 1x524 1x560 
1x424, trojuholník s 

ryskou, pravítko, 
kružidlo, ceruzka č. 2 

a č. 3, uhlomer

1x564 1x524 1x560 1x424  
veľká podložka, trojuholník 
s ryskou, kružidlo, uhlomer, 

ceruzka č. 2 a č. 3

1x564 alebo 1x444 , 
trojuholník s ryskou , 

uhlomer, kružidlo, ceruzka č. 
2 a č. 3

1x564 1x524 1x560 1x424 , 
trojuholník s ryskou, pravítko, 

kružidlo, uhlomer, veľká podložka, 
ceruzka č. 2 a č. 3

1x564 1x524 1x560 1x424 , 
trojuholník s ryskou, pravítko, 

kružidlo, uhlomer, veľká 
podložka, ceruzka č. 2 a č. 3

2X464 ALEBO 444 1X424, 
trojuholník s ryskou, 
uhlomer, kružidlo, 

kalkulačka, ceruzka č. 2 a č. 
3

ANJ 3x544 1x464 3x544 1x464 

1 x 464 - pokračujú v 
zošitoch z 5.triedy + 

plastový šanón s 
euroobalmi

2x544 2x544 2x544
pokračujú vo svojich zošitoch (t.j. 

3x544, 1x464 projektový)
pokračujú vo svojich zošitoch 
(t.j. 3x544, 1x464 projektový)

pokračujú vo svojich 
zošitoch (t.j. 3x544, 1x464 

projektový)

NEJ - -
1x444 alebo 464 
2x544 alebo 564

1x444 alebo 464 
2x544 alebo 564

pokračujú vo svojich 
zošitoch

pokračujú vo svojich zošitoch pokračujú vo svojich zošitoch pokračujú vo svojich zošitoch
pokračujú vo svojich 

zošitoch

BIO 1 x 544 , 1 x 440 1 x 440 1x564   1x564 1x564    1x564    1 x 444 + 1 x 424 1 x 444 + 1 x 424 1 x 444 + 1 x 424

DEJ 1x544    1x544    1x544    1x544    1x544    1x544    1x544    1x544    1x544    

GEO 1x544    1x544    x x x x 1x544    1x544    1 x 564 

FYZ x x

1x544 alebo 564,  10 
čistých dvojhárkov , 2 

euroobaly,  1 veľká 
podložka

1x544 alebo 564,  10 
čistých dvojhárkov , 2 

euroobaly,  1 veľká 
podložka

pokračujú vo svojich 
zošitoch (1x544 alebo 564),  

10 čistých dvojhárkov,  2 
euroobaly + 1 veľká 

podložka

pokračujú vo svojich zošitoch 
(1x544 alebo 564),  10 
čistých dvojhárkov,  2 

euroobaly,  1 veľká podložka

pokračujú vo svojich zošitoch 
(1x544 alebo 564),  10 čistých 

dvojhárkov,  2 euroobaly , 1 veľká 
podložka

pokračujú vo svojich zošitoch 
(1x544 alebo 564),  10 čistých 
dvojhárkov , 2 euroobaly,  1 

veľká podložka

pokračujú vo svojich 
zošitoch (1x544 alebo 564),  

10 čistých dvojhárkov,  2 
euroobaly,  1 veľká podložka

CHE x x x x 2x540 2x veľká podložka 2x540 2x veľká podložka 1 x 444 + 1 x 424 1 x 444 + 1 x 424 1 x 444 + 1 x 424

OBN x x 1x564 1x564 1x544 1x544 1x564 1x564 1x524 

NBV 1x564 1x564 
pokračujú vo svojich 

zošitoch (1x564 )
pokračujú vo svojich 

zošitoch (1x564 )
pokračujú vo svojich 

zošitoch (1x564 )
pokračujú vo svojich zošitoch 

(1x564 )
pokračujú vo svojich zošitoch 

(1x564 )
pokračujú vo svojich zošitoch 

(1x564 )
pokračujú vo svojich 

zošitoch (1x564 )

TECHNIKA
1x524 alebo 544 pracovné 

oblečenie rukavice            
pevná obuv

1x524 alebo 544 
pracovné oblečenie 

rukavice            pevná 
obuv

1x524 alebo 544 
pracovné oblečenie 

rukavice            pevná 
obuv

1x524 alebo 544 
pracovné oblečenie 

rukavice            pevná 
obuv

1x524 alebo 544 pracovné 
oblečenie rukavice            

pevná obuv

1x524 alebo 544 pracovné 
oblečenie rukavice            

pevná obuv

1x524 alebo 544 pracovné 
oblečenie rukavice            pevná 

obuv

1x524 alebo 544 pracovné 
oblečenie rukavice            

pevná obuv

1x524 alebo 544 pracovné 
oblečenie rukavice            

pevná obuv

INF 1x564 1x564 
pokračujú vo svojich 

zošitoch (1x564 )
pokračujú vo svojich 

zošitoch (1x564 )
pokračujú vo svojich 

zošitoch (1x564 )
pokračujú vo svojich zošitoch 

(1x564 )
pokračujú vo svojich zošitoch 

(1x564 )
pokračujú vo svojich zošitoch 

(1x564 )
pokračujú vo svojich 

zošitoch (1x564 )

HUV notový zošit   + 1x524 notový zošit   + 1x524 notový zošit   + 1x524 notový zošit   + 1x524 notový zošit   + 1x524 notový zošit   + 1x524 notový zošit   + 1x524 notový zošit   + 1x524 notový zošit   + 1x524 

VYV

výkresy A4 10ks, A3 10 ks, tuš 
+ pierko, voskovky, temperky, 
nožnice, obrus, štetce - guľatý 
a plochý, mištička, handrička, 

farebné papiere

výkresy A4 10ks, A3 10 
ks, tuš + pierko, 

voskovky, temperky, 
nožnice, obrus, štetce - 

guľatý a plochý, 
mištička, handrička, 

farebné papiere

výkresy A4 10ks, A3 
10 ks, tuš + pierko, 

voskovky, temperky, 
nožnice, obrus, štetce - 

guľatý a plochý, 
mištička, handrička, 

farebné papiere

výkresy A4 10ks, A3 
10 ks, tuš + pierko, 

voskovky, temperky, 
nožnice, obrus, štetce 

- guľatý a plochý, 
mištička, handrička, 

farebné papiere

výkresy A4 10ks, A3 10 ks, 
tuš + pierko, voskovky, 

temperky, nožnice, obrus, 
štetce - guľatý a plochý, 

mištička, handrička, farebné 
papiere

výkresy A4 10ks, A3 10 ks, tuš 
+ pierko, voskovky, 

temperky, nožnice, obrus, 
štetce - guľatý a plochý, 

mištička, handrička, farebné 
papiere

výkresy A4 10ks, A3 10 ks, tuš + 
pierko, voskovky, temperky, 

nožnice, obrus, štetce - guľatý a 
plochý, mištička, handrička, 

farebné papiere

výkresy A4 10ks, A3 10 ks, tuš 
+ pierko, voskovky, temperky, 
nožnice, obrus, štetce - guľatý 
a plochý, mištička, handrička, 

farebné papiere

x

TSV
tričko, tepláky, mikina 

(bunda), tenisky, ponožky, 
uterák, kraťasy

tričko, tepláky, mikina 
(bunda), tenisky, 

ponožky, uterák, kraťasy

tričko, tepláky, mikina 
(bunda), tenisky, 
ponožky, uterák, 

kraťasy

tričko, tepláky, 
mikina (bunda), 

tenisky, ponožky, 
uterák, kraťasy

tričko, tepláky, mikina 
(bunda), tenisky, ponožky, 

uterák, kraťasy

tričko, tepláky, mikina 
(bunda), tenisky, ponožky, 

uterák, kraťasy

tričko, tepláky, mikina (bunda), 
tenisky, ponožky, uterák, kraťasy

tričko, tepláky, mikina 
(bunda), tenisky, ponožky, 

uterák, kraťasy

tričko, tepláky, mikina 
(bunda), tenisky, ponožky, 

uterák, kraťasy


