Seznam šolskih potrebščin za učence 1. razreda
●
●
●
●
●
●

ZVEZKI
1 velika črtasta zvezka TAKO LAHKO (11 mm razmak med črtami
1 velik zvezek s črtami in zapisanimi črkami TAKO LAHKO
2 velika brezčrtna zvezka
1 veliki karirasti zvezek (veliki karo 1cm x 1cm)
1 mali črtasti zvezek
mapa

●
●
●
●
●
●
●

ŠOLSKE POTREBŠČINE
peresnica
2 svinčnika HB
12 barvic
šilček (s posodico)
radirka
mala šablona
2 x lepilo v stiku (tekoče lepilo ni primerno)
LIKOVNE POTREBŠČINE

●

zaščitna majica za pouk
Učenci bodo likovni material prejeli v šoli (strošek boste poravnali s položnico).

●
●

ŠPORTNA OPREMA
telovadne hlačke
majica s kratkimi rokavi

●
●
●
●
●

OSTALO
šolski copati z nedrsečim podplatom
platnena vrečka za copate
dežnik ali dežni plašč
šolska torba
rezervna oblačila (spodnje perilo, nogavice, trenirka)

VSE STVARI IN POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE Z IMENOM IN PRIIMKOM. ZVEZKI IN DELOVNI
ZVEZKI MORAJO BITI OVITI.

Šolsko leto 2022/2023

stran 1

Seznam šolskih potrebščin za učence 2. razreda
Zvezki:
● 5 velikih črtastih zvezkov z vmesno črto NANDE s črtami na obeh straneh
● 1 veliki karirasti zvezek, veliki karo (MAT)
● beležka, mapa
Potrebščine:
● 2 svinčnika trdote HB
● 12 barvic
● šilček
● radirka
● flomastri
● velika in mala šablona
● peresnica
● škarje
● lepilo v stiku 2x
Likovni material:
● zaščitna haljica (stara srajca)
● Vse likovne potrebščine bodo učenci dobili v šoli. Za to bo poskrbel tim učiteljev. Strošek
boste poravnali s položnico.

Športna oprema:
● telovadne hlačke, majica
● gumica za spenjanje dolgih las

Ostalo:
●
●
●
●

šolski copati z nedrsečim podplatom
vrečka za copate
šolska torba
rezervno oblačilo (nogavice, spodnje perilo, trenirka)

VSE STVARI IN POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE Z IMENOM IN PRIIMKOM. ZVEZKI IN DELOVNI
ZVEZKI MORAJO BITI OVITI.
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Seznam šolskih potrebščin za učence 3. razreda
V peresnici naj bodo

Slovenščina
Matematika
Spoznavanje okolja
Glasbena umetnost
Angleščina
Likovna umetnost
Šport
Ostalo

2 svinčnika HB, nalivno pero (lahko roler), zelen
kemični svinčnik, rdeč kemični svinčnik, barvice,
šilček, radirka, škarje, lepilo v stiku

2 zvezka A4 z vmesno črto na obeh straneh,
1 mali zvezek za domače branje od lani
1 zvezek A4 veliki karo (1 cm x 1 cm),
velika šablona
1 zvezek A4 črtasti
1 zvezek A4 brezčrtni
1 zvezek A4 črtasti od lani
likovna majica (zaščitna majica)
Učenci bodo likovni material prejeli v šoli (strošek
boste poravnali s položnico).
kratke hlače, majica, elastika (za lase, če so dolgi)
beležka, zvezek A4 za samostojno zaposlitev,
torba, peresnica, mapa iz kartona, copati z
nedrsečim podplatom

VSE STVARI NAJ BODO OZNAČENE Z IMENOM. ZVEZKI IN UČBENIKI MORAJO BITI OVITI.
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Seznam šolskih potrebščin za učence 4. razreda
V peresnici naj bodo:

nalivno pero, rdeče pisalo, dva svinčnika HB, radirka,
šilček, lepilo v stiku, škarje, komplet osnovnih barvic,
rezervna bombica črnila, malo ravnilo

Slovenščina

1 zvezka A4 črtan in 1 zvezek A5 črtan

Matematika

1 zvezek A4 mali karo
velika šablona, geotrikotnik, šestilo

Angleščina

1 zvezek A4 črtan

Likovna umetnost

tanek in debel črn alkoholni flomaster, lanske
voščenke, najmanj 2 čopiča (tanek, debel), lanski
kolaž papir

Glasbena umetnost

1 zvezek A5 črtan in mali notni zvezek

Družba

1 zvezek A4 črtan

Naravoslovje in tehnika

1 zvezek A4 črtan

Drugo

kratke hlače, majica, športna obutev za zunanjo
vadbo, čisti copati za telovadnico, vrečka za športno
opremo
Beležka, mapa, ovitki za šolske učbenike

Nemščina (izbirno)

A4 črtast zvezek

Šport

Šolski copati z nedrsečim podplatom.
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Seznam šolskih potrebščin za učence 5. razreda
V peresnici naj bodo:
Slovenščina

nalivno pero, rdeče pisalo, svinčnik, radirka, šilček, lepilo,
barvice, rezervna bombica črnila
2 zvezka A4 črtana + 1 zvezek za domače branje (lahko iz 4.
razreda)
1 zvezek A4 nizki karo

Matematika

1 zvezek A4 brez črt
geotrikotnik, šestilo, ošiljen svinčnik (tehnični svinčnik)

Angleščina

1 zvezek A4 črtan
likovni blok ali likovna mapa, 1 zvezek A5 črtan, kolaž papir,

Likovna umetnost

lepilo za papir, tempera barve, voščene barvice, barvni
flomastri, navadni svinčnik, 3 čopiči (tanek in srednje debel
okrogel, ploščati 1 cm)
zvezek A5 črtan, mali notni
zvezek, klaviatura

Glasbena umetnost

1 zvezek A4 črtan
Družba

zemljevid Slovenije
šablona Slovenije

Naravoslovje in tehnika

1 zvezek A4 črtan

Gospodinjstvo

1 zvezek A4 črtan
kratke hlače in majica

Šport

Nemščina (izbirno)

športna obutev za zunanjo vadbo čisti
copati za v telovadnico
1 zvezek A4 črtan

Šolski copati z nedrsečim podplatom.
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Seznam šolskih potrebščin za učence 6. razreda
nalivno pero, rdeče pisalo, svinčnik, brisalec,
V peresnici naj bodo:

radirka, šilček, lepilo, barvice …

Slovenščina

1 zvezek A4 črtan
1 zvezek A4 nizki karo

Matematika

geotrikotnik, šestilo

Angleščina

1 zvezek A4 črtan
likovni blok ali likovna mapa, lanski zvezek za
LUM, kolaž papir A4,lepilo za papir, tempera

Likovna umetnost

barve, navadni svinčnik, 3 čopiči (tanek in
srednje debel okrogel, ploščati 1 cm)

Glasbena umetnost

1 zvezek A5 črtan
1 zvezek A4 črtan

Geografija

Priporočeno: Atlas sveta MK za OŠ in SŠ
(od 6. - 9. r. OŠ in določeni letniki SŠ)

Zgodovina

1 zvezek A4 črtan

Naravoslovje

1 zvezek A4 črtan

Tehnika in tehnologija

1 zvezek A4 brez črt

Gospodinjstvo

1 zvezek A4 črtan
Kratke hlače in majica, tekaški copati za

Šport

zunanjo vadbo, čisti copati za v telovadnico,
mapa
Šolski copati z nedrsečim podplatom.
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Seznam šolskih potrebščin za učence 7. razreda
V peresnici naj
bodo:

nalivno pero, rdeče pisalo, svinčnik, brisalec, radirka, šilček,
lepilo, barvice, ......

Slovenščina

zvezek A4 črtan

Matematika

zvezek A4 nizki karo, geotrikotnik, šestilo

Angleščina

zvezek A4 črtan
likovni blok ali likovna mapa, lanski zvezek za LUM, kolaž

Likovna
umetnost

papir(A4),lepilo za papir, nožki za linorez, linolej plošča A4 ali A5,
tempera barve, navadni svinčnik, 3 čopiči, (tanek in srednje debel
okrogel, ploščati 1 cm)

Glasbena
umetnost

zvezek A5 črtan
zvezek A4 črtan (lahko lanskoletni)

Geografija

Priporočeno: Atlas sveta MK za OŠ in SŠ

Zgodovina

zvezek A4 črtan

Domovinska in
državljanska
kultura in etika

zvezek A5 črtan

Naravoslovje

zvezek A4 črtan

Tehnika in
tehnologija

zvezek A4 brez črt
kratke hlače, majica, športna obutev za zunanjo vadbo, čisti

Šport
Nemščina

copati za v telovadnico
zvezek A4 črtan
Šolski copati z nedrsečim podplatom
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Seznam šolskih potrebščin za učence 8. razreda
V peresnici naj bodo:

nalivno pero, rdeče pisalo, svinčnik, brisalec, radirka,
šilček, lepilo, barvice, ......

Slovenščina

zvezek A4 črtan

Matematika

zvezek A4 nizki karo, geotrikotnik, šestilo

Angleščina

zvezek A4 črtan

Likovna vzgoja

likovni blok, lanski zvezek za LUM, tempera barve, kolaž papir,
lepilo za papir, svinčnik B2, 3 čopiči (tanek in srednje debel
okrogel, ploščati 1 cm)

Glasbena vzgoja

zvezek A5 črtan

Geografija

zvezek A4 črtan (lahko lanskoletni)
Priporočeno: Atlas sveta MK za OŠ in SŠ

Zgodovina

zvezek A4 črtan

Domovinska in
državljanska
kultura in etika
Fizika

zvezek A4 nizki karo

Kemija

zvezek A4 črtan

Biologija

zvezek A4

Tehnika in
tehnologija
Športna vzgoja

zvezek A4 brez črt

zvezek A5 črtan

kratke hlače, majica, športna obutev za zunanjo vadbo, čisti
copati za v telovadnico

Nemščina

zvezek A4 črtan
Šolski copati z nedrsečim podplatom
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Seznam šolskih potrebščin za učence 9. razreda
nalivno pero, rdeče pisalo, svinčnik, brisalec, radirka,
V peresnici naj bodo:

šilček, lepilo, barvice, ......

Slovenščina

zvezek A4 črtan

Matematika

zvezek A4 nizki karo, geotrikotnik, šestilo

Angleščina

zvezek A4 črtan
likovni blok, lanski zvezek za LUM, tempera barve, kolaž papir,

Likovna vzgoja

lepilo za papir, svinčnik B 2, 3 čopiči (tanek in srednje debel
okrogel, ploščati 1 cm)

Glasbena vzgoja

zvezek A5 črtan
zvezek A4 črtan (lahko lanskoletni)

Geografija

Priporočeno: Namizni zemljevid Slovenije

Zgodovina

zvezek A4 črtan

Fizika

zvezek A4 nizki karo

Kemija

zvezek A4 črtan, lahko je lanski

Biologija

zvezek A4 črtan
kratke hlače, majica, športna obutev za zunanjo vadbo, čisti

Športna vzgoja
Nemščina

copati za v telovadnico
zvezek A4 črtan

Šolski copati z nedrsečim podplatom
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