SEZNAM POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20

• 4 VELIKE BREZČRTNE ZVEZKE – A4 FORMAT, 60 listni
• 1 VELIKI ČRTASTI ZVEZEK – A4 FORMAT (LILI IN BINE, koda
3831075929067)
• 1 VELIKI KARO ZVEZEK – A4 FORMAT (LILI IN BINE, koda
3831075929074)
• BELEŽKA
• TORBA
• PERESNICA
• MAPA S TRDIMI PLATNICAMI
• 2 NAVADNA SVINČNIKA HB2
• SUHE BARVICE (mehkejše), 12 kosov
• FLOMASTRI, 12 kosov
• VOŠČENKE (mehkejše, mastne; TOZ DUGA), 12 kosov
• RISALNI BLOK S 30 RISALNIMI LISTI
• BARVNI KOLAŽ PAPIR (navadni, ne samolepilni)
• VODENE BARVICE
• OSNOVNE TEMPERA BARVE (rumena, rdeča, modra, bela, črna) –
42 ml
• 3 ČOPIČI (ploščati – št. 6 , 8 in 12)
• OGLJE ZA RISANJE (mala embalaža)
• PLASTELIN (4 lončke, priporočamo Play-Doh)
• KOVINSKE ŠKARJE, 13 cm
• 1 TEKOČE LEPILO (npr. Mekol – 130 g)
• 2 LEPILI V STIKU (priporočamo, da lepilo ni barvno)
• RADIRKA
• ŠILČEK
• MALA ŠABLONA Noma 1
• ŠOLSKI COPATI (primerni naj bodo za športno vzgojo – z gumo)
• ŠPORTNA OPREMA (majica, kratke hlače v vrečki iz blaga)
Priporočamo vam, da izberete kvalitetne potrebščine.
Vse potrebščine naj bodo podpisane z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 2. RAZRED

VSE ŠE UPORABNE POTREBŠČINE IZ PRVEGA RAZREDA, LAHKO OTROCI
UPORABIJO V DRUGEM RAZREDU.
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2 velika črtna zvezka A4 – 11 mm (črte na vseh straneh) za SPO in SLJ
velik črtni zvezek A4 z vmesno črto za SLJ
velik karo zvezek - 10 mm za MAT
mali brezčrtni zvezek A5 za GUM
veliki brezčrtni zvezek za TJA
beležka s črtami
mapa s trdimi platnicami
dva navadna svinčnika HB
nalivno pero (potrebovali ga bomo v decembru)
suhe barvice
flomastri
risalni blok + vloženi risalni listi (skupaj 30 kvalitetnih risalnih listov)
kolaž papir (navaden)
posamezne tempera barvice v veliki tubi 42 ml (bela, rumena, rdeča,
modra, črna)
čopiči ( ploščati debeline 6 , 10 in 12, okrogli srednje debeline podpišite)
plastični lonček
voščenke
plastelin
oglje v mali škatlici
modelirna masa (das masa) – manjši zavitek
škarje
lepilo v stiku
mekol lepilo 130 g
radirka
šilček
dve ravnili – velika in mala šablona
šolski copati (primerni tudi za šport v telovadnici)
športna oprema (majica, kratke hlače – v vrečki iz blaga)
večja majica za likovni pouk
škatla za čevlje (za shranjevanje likovnih pripomočkov)

NE POZABITE NA OVITKE IN NALEPKE.
VSE POTREBŠČINE USTREZNO PODPIŠITE.

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED
Uporabite še dobre in uporabne potrebščine iz 2. razreda.
v zvezek velik A4 – 11mm črtni (SPO)
v zvezek velik A4 – 11mm črtni (TJA)
v zvezek mali A5 – črtni (GUM)
v zvezek velik A4 - črtni z vmesno črto (SLJ)
v zvezek velik A4 – 1 cm VELIKI karo (MAT)
v beležka
v mapa s trdimi platnicami
v 2 navadna svinčnika HB
v nalivno pero
v suhe barvice
v flomastri
v risalni blok + 30 risalnih listov
v kolaž papir (navaden)
v tempera barve - velike tube (bela, rumena, rdeča, modra, črna)
v čopiči: 1 širši ploščat, 1 ožji ploščat, 1 okrogel srednji
v voščenke
v plastelin
v modelirna masa (das masa) – manjši zavitek
v oglje za risanje
v škarje
v radirka, šilček
v lepilo v stiku
v tekoče lepilo (Mekol – 130g)
v šablona (ravnilo)
v šolski copati (primerni tudi za šport)
v športna oprema (majica, kratke hlače - v vrečki)
v škatla za likovne potrebščine

NE POZABITE NA OVITKE IN NALEPKE. ZVEZKI, UČBENIKI IN
DELOVNI ZVEZKI NAJ BODO OVITI IN OPREMLJENI Z NALEPKAMI,
NA KATERIH SO NAPISANI PODATKI O UČENCU (IME, PRIIMEK,
RAZRED).
VSE POTREBŠČINE USTREZNO PODPIŠITE.

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 4. RAZRED

Uporabite še dobre in uporabne potrebščine iz 3. razreda.
SLO - 2 mala črtana zvezka z robom
MAT - 1 velik karirast zvezek (1cm x 1cm)
- 1 manjše ravnilo, ki bo vedno v puščici
- šablona (velika)
- geotrikotnik
- šestilo
- trd geometrijski svinčnik z oznako npr H1 ali H2
NIT - 1 velik črtan zvezek
DRU - 1 velik črtan zvezek
- načrt Kamnika
TJA - 1 velik črtan zvezek
GUM – 1 mali črtan zvezek
LUM - 40 risalnih listov
- kolaž papir
- tempere: komplet večjih tub (42 ml)
- čopiči: 1 širši ploščat 20mm, 1 ožji ploščat cca 10 mm, 1 okrogel
srednji 2 okrogla tanka
- plastičen lonček
- voščenke
- lepilo za papir
- škarje
- kuhinjska krpa iz vpojnega blaga
- gobica za pomivanje
- 10 kartončkov iz odpadne embalaže velikosti cca 15 x 15 cm za
mešanje barv
- potrebščine naj bodo shranjene v podpisani škatli od čevljev čim
manjše velikosti ali podobno
ŠPO - kratke raztegljive hlače, majica ( deklice lahko dres),
izbirni predmet NEMŠČINA (N2N) – mali črtan zvezek
Ostalo: nedrseči copati, nalivno pero, 3 pisala različnih barv (rdeče,
zelena…), svinčnik, radirka, šilček suhe barvice, mapa, beležka, lepilni trak

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED

Uporabite še dobre in uporabne potrebščine iz 4. razreda.
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA

NRAVOSLOVJE IN
TEHNIKA
DRUŽBA
ANGLEŠČINA
GOSPODINJSTVO
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA
UMETNOST

ŠPORT
IZBIRNI PREDMET
NEMŠČINA

-

1 velik črtasti zvezek z robom in mehkimi platnicami (60-listni)
1 velik karirasti zvezek, visoki karo z mehkimi platnicami
1 manjše ravnilo, ki bo vedno v peresnici
šablona (velika)
geotrikotnik
šestilo
1 velik črtasti zvezek z robom in mehkimi platnicami

- 1 velik črtasti zvezek z robom in mehkimi platnicami
- zemljevid Slovenije (DZS)
- 1 velik črtasti zvezek z robom in mehkimi platnicami; lahko še
lanski zvezek
- 1 velik črtasti zvezek z robom in mehkimi platnicami
- 1 mali črtasti zvezek z robom in mehkimi platnicami
- blok z risalnimi listi (30)
- kolaž papir (navaden, ne samolepilni)
- tempere: karmin rdeča, magenta rdeča, cinober rdeča, cyan
modra, pariško modra, ultramarin modra, rumena, oker, bela,
črna – kupite posamezne naštete barve (velike tube) in ne
kompleta
- paleta za mešanje barv
- ploščati čopiči debeline 4, 8, 12
- okrogla čopiča debeline 6, 10
- vodoodporne voščenke
- črn tuš (steklenička)
- krpa iz blaga (za čiščenje, brisanje)
- gobica (za pomivanje posode)
- škatla za likovne pripomočke
- tekoče lepilo Mekol (130 g)
- lepilo v stiku
- škarje
- stara majica (za delo)
- kratke hlače, majica
- vrečka iz blaga za shranjevanje športne opreme
- oprijeti usnjeni copati z nedrsečim podplatom
- 1 velik črtasti zvezek z robom in mehkimi platnicami

OSTALO: nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, svinčnik (HB), radirka, šilček,
suhe barvice, flomastri, trša mapa za shranjevanje listov
ZVEZKI, UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI NAJ BODO OVITI IN OPREMLJENI
Z NALEPKAMI, NA KATERIH SO NAPISANI PODATKI O UČENCU (IME,
PRIIIMEK, RAZRED ).

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 6. RAZRED
Uporabite še dobre in uporabne potrebščine iz 5. razreda.

ZVEZKI:
(srednje debeline)
UČNI PRIPOMOČKI:

OSTALI MATERIALI:
ŠPORTNA OPREMA:

LIKOVNA UMETNOST

5 velikih črtanih zvezkov (eden s trdimi
platnicami in z robom), 1 velik zvezek mali
karo, 2 velika brezčrtna zvezka, dva mala
črtana zvezka, notni zvezek
ATLAS SVETA ZA OSNOVE IN SREDNJE
ŠOLE, Mladinska knjiga
Kalkulator SHARP EL – 531 WH (od
decembra dalje)
geotrikotnik, šestilo, radirka, navadni HB ali
tehnični svinčnik
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, v
zimskem času lahko trenirka, športni, oz
gimnastični copati, športni copati za zunanje
površine
V šolskem letu 2018/2019 je učencem na
voljo nabava likovnega materiala v šoli, in
sicer učenec prinese 7 EUR in bo imel ves
potreben material vse leto v šoli. Denar
prinesite do konca letošnjega šolskega leta
razredniku.
V primeru odločitve, da boste material kupi
sami naj učenec prvo šolsko uro s seboj
prinese spodaj napisa likovni material, ki naj
bo spravljen v škatli, katero bo imel učenec
spravljeno v svoji garderobni omari.
• komplet tempera barv - velike
tempere 42 ml: bela, rumena,
magenta rdeča, cyan modra, črna
• paleta

• kvalitetni čopiči za goste barve (4
različne debeline in oblike)
• voščenke
• kolaž papir A4
• tekoče lepilo
• škarje
• ravnilo
• črn tuš, lesena palčka
• 8 risalnih listov A3
• 4 šeleshamer A3
• a1 barvni šeleshamer, poljubna barva
• flomastri, suhe barvice (ki jih imaš za
pouk)
• črni alkoholni flomaster
• oglje
• 2B svinčniki, radirka, šilček
• linolej za malo grafiko velikosti A3
• grafična barva za linorez
• 1 kg gline
• embalaža, odpadni in naravni
material, ki ga bo učiteljica naročila
med šolskim letom

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 7. RAZRED
Uporabite še dobre in uporabne potrebščine iz 6. razreda.

ZVEZKI:
(srednje debeline)
UČNI PRIPOMOČKI:
OSTALI MATERIALI:
ŠPORTNA OPREMA:

IZBIRNI PREDMETI
LIKOVNA UMETNOST

5 velikih črtanih zvezkov, 1 velik zvezek mali
karo, 2 velika brezčrtna zvezka, dva mala
črtana zvezka
ATLAS SVETA ZA OSNOVE IN SREDNJE
ŠOLE, Mladinska knjiga
Kalkulator SHARP EL – 531 WH
geotrikotnik, šestilo, radirka, navadni HB ali
tehnični svinčnik
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, v
zimskem času lahko trenirka, športni, oz
gimnastični copati, športni copati za zunanje
površine
1 velik črtan zvezek (NI1, N2N)
V šolskem letu 2018/2019 je učencem na
voljo nabava likovnega materiala v šoli, in

sicer učenec prinese 7 EUR in bo imel ves
potreben material vse leto v šoli. Denar
prinesite do konca letošnjega šolskega leta
razredniku.
V primeru odločitve, da boste material kupi
sami naj učenec prvo šolsko uro s seboj
prinese spodaj napisa likovni material, ki naj
bo spravljen v škatli, katero bo imel učenec
spravljeno v svoji garderobni omari.
• komplet tempera barv - velike
tempere 42 ml: bela, rumena,
magenta rdeča, cyan modra, črna
• paleta
• kvalitetni čopiči za goste barve (4
različne debeline in oblike)
• voščenke
• kolaž papir A4
• tekoče lepilo
• škarje
• ravnilo
• črn tuš, lesena palčka
• 8 risalnih listov A3
• 4 šeleshamer A3
• a1 barvni šeleshamer, poljubna barva
• flomastri, suhe barvice (ki jih imaš za
pouk)
• črni alkoholni flomaster
• oglje
• 2B svinčniki, radirka, šilček
• linolej za malo grafiko velikosti A3
• grafična barva za linorez
• 1 kg gline
• embalaža, odpadni in naravni
material, ki ga bo učiteljica naročila
med šolskim letom.
ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 8. RAZRED
Uporabite še dobre in uporabne potrebščine iz 7. razreda.

ZVEZKI:
(srednje debeline)

7 velikih črtanih zvezkov, 2 velika zvezka
mali karo, dva mala črtana zvezka

UČNI PRIPOMOČKI:

OSTALI MATERIALI:
ŠPORTNA OPREMA:

IZBIRNI PREDMETI
LIKOVNA UMETNOST

ATLAS SVETA ZA OSNOVE IN SREDNJE
ŠOLE, Mladinska knjiga,
Periodni sistem elementov,
Kalkulator SHARP EL – 531 WH
geotrikotnik, šestilo, radirka, navadni HB ali
tehnični svinčnik
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, v
zimskem času lahko trenirka, športni, oz
gimnastični copati, športni copati za zunanje
površine
1 velik črtan zvezek (NI2, N2N)
V šolskem letu 2018/2019 je učencem na
voljo nabava likovnega materiala v šoli, in
sicer učenec prinese 7 EUR in bo imel ves
potreben material vse leto v šoli. Denar
prinesite do konca letošnjega šolskega leta
razredniku.
V primeru odločitve, da boste material kupi
sami naj učenec prvo šolsko uro s seboj
prinese spodaj napisa likovni material, ki naj
bo spravljen v škatli, katero bo imel učenec
spravljeno v svoji garderobni omari.
• komplet tempera barv - velike
tempere 42 ml: bela, rumena,
magenta rdeča, cyan modra, črna
• paleta
• kvalitetni čopiči za goste barve (4
različne debeline in oblike)
• voščenke
• kolaž papir A4
• tekoče lepilo
• škarje
• ravnilo
• črn tuš, lesena palčka
• 8 risalnih listov A3
• 4 šeleshamer A3
• a1 barvni šeleshamer, poljubna barva
• flomastri, suhe barvice (ki jih imaš za
pouk)
• črni alkoholni flomaster
• oglje
• 2B svinčniki, radirka, šilček

•
•
•
•

linolej za malo grafiko velikosti A3
grafična barva za linorez
1 kg gline
embalaža, odpadni in naravni
material, ki ga bo učiteljica naročila
med šolskim letom.

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 9. RAZRED
Uporabite še dobre in uporabne potrebščine iz 8. razreda.

ZVEZKI:
(srednje debeline)
UČNI PRIPOMOČKI:
OSTALI MATERIALI:
ŠPORTNA OPREMA:

IZBIRNI PREDMETI
likovna umetnost

7 velikih črtanih zvezkov, 2 velika zvezka
mali karo, dva mala črtana zvezka,
Kalkulator SHARP EL – 531 WH, zemljevid
Slovenije (ročni, iz 4.r.), Periodni sistem
elementov
geotrikotnik, šestilo, radirka, navadni HB ali
tehnični svinčnik
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, v
zimskem času lahko trenirka, športni, oz
gimnastični copati, športni copati za zunanje
površine
1 velik črtan zvezek (NI3, N2N)
V šolskem letu 2018/2019 je učencem na
voljo nabava likovnega materiala v šoli, in
sicer učenec prinese 7 EUR in bo imel ves
potreben material vse leto v šoli. Denar
prinesite do konca letošnjega šolskega leta
razredniku.
V primeru odločitve, da boste material kupi
sami naj učenec prvo šolsko uro s seboj
prinese spodaj napisa likovni material, ki naj
bo spravljen v škatli, katero bo imel učenec
spravljeno v svoji garderobni omari:
• komplet tempera barv - velike
tempere 42 ml: bela, rumena,
magenta rdeča, cyan modra, črna
• paleta
• kvalitetni čopiči za goste barve (4
različne debeline in oblike)
• voščenke
• kolaž papir A4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tekoče lepilo
škarje
ravnilo
črn tuš, lesena palčka
8 risalnih listov A3
4 šeleshamer A3
a1 barvni šeleshamer, poljubna barva
flomastri, suhe barvice (ki jih imaš za
pouk)
črni alkoholni flomaster
oglje
2B svinčniki, radirka, šilček
linolej za malo grafiko velikosti A3
grafična barva za linorez
1 kg gline
grafična barva za suho iglo in suha
igla za praskanje
embalaža, odpadni in naravni
material, ki ga bo učiteljica naročila
med šolskim letom

