
Zošity pre žiakov – 2. Stupeň 
 
 

 

Matematika 5. – 

9.ročník 1 ks veľký čistý č. 460, 1 ks malý čistý č. 540 

 1 ks malý čistý zošit (môžu pokračovať v zošite 

Biológia 5. - 9.roč. 
z predchádzajúceho ročníka), 5. ročník – veľký čistý 
zošit 1 ks č. 540, malý čistý zošit č. 540 

Fyzika 6. - 9. ročník 
1 ks malý čistý zošit č. 540 (môžu pokračovať v zošite z 

predchádzajúceho ročníka), 1 ks veľký čistý zošit č. 440 

 2 ks malý čistý zošit (môžu pokračovať v zošite 

Chémia 7. – 9. roč. 
z predchádzajúceho ročníka), 7. ročník – 1 ks veľký 
čistý zošit, 1 ks veľký čistý zošit č. 440 

  

Dejepis 5. – 9.roč. môžu pokračovať v zošite z predchádzajúceho ročníka 
 5. trieda – linajkový malý  

 5. ročník 1 ks veľký linajkový zošit, slovníček č. 644 

Geografia 5. - 9.roč. 
Ostatné ročníky pokračujú v zošite z predchádzajúceho 
ročníka 

Informatika 5. - 

8.roč. 

1 ks malý čistý zošit č. 420 (môžu pokračovať v zošite 
z predchádzajúceho ročníka) 

Technika 5. – 9. 

ročník 1 ks malý čistý zošit 

Anglický jazyk 5. – 

9. ročník 

1 ks veľký linajkový zošit 

1 ks malý linajkový zošit 

Náboženská  

Výchova 5. – 9. 

ročník 1 s malý zošit čistý, alebo linajkový 
  

 1 ks malý linajkový zošit 
Nemecký jazyk 7. – 

9.ročník 

1 ks slovníček linajkový 

 
  

 1 ks malý linajkový zošit 
 2 ks veľký linajkový hrubý (môžu pokračovať v zošite 
Slovenský jazyk 5. 

– 9. ročník z predchádzajúceho ročníka) 

Občianska náuka 6. 

– 9. ročník 

1 ks malý linajkový (môžu pokračovať v zošite 

z predchádzajúceho ročníka) 

 Výkresy A3 30 ks, A4 10 ks, temperové a vodové 
 farby, pohár, paleta, štetce ploché č. 8, 9, 10, 12, 
 pastelky, voskovky, fixky, čierna centrofixka tenká, 
 ceruzky č. 2, 3, guma, strúhadlo, farebné papiere, 
 lepidlo – tužkové + disperzné, nožnice, tuš, pierko, 

Výtvarná výchova igelit na lavicu, handričku, zásteru, resp. staré tričko, 
 Tvrdé papiere A4, A3 mať aj mimo VYV na projekty! 
 Úbor – elastické kraťasy/trenírky, tričko s krátkym 
 rukávom. Na zimné obdobie tepláky. OBUV MUSÍ 
Telesná výchova MAŤ PODRÁŽKU, KTORÁ NEROBÍ ŠMUHY! 

Fenomény sveta 5. - 1 ks malý linajkový č. 524 

6. ročník  
  

Matematické Veľký čistý – č. 440 

Zručnosti 5. – 9.roč.  
  

KANJ  8. – 9. ročník 1 ks veľký linajkový 

ETV 5. – 9. ročník 1 ks malý linajkový zošit  


