POTREBŠČINE
2019/2020

POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED

ZVEZKI
3 veliki brezčrtni zvezki
1 velik zvezek – veliki karo
1 mali črtasti zvezek
2 velika črtasta zvezka Tako lahko (11 mm)
beležka za pisanje obvestil
OSTALE POTREBŠČINE
peresnica
2 svinčnika (debelejši in tanjši, trikotni oprijem)
barvice debelejše (trikotni oprijem)
radirka
šilček
škarjice s kovinskim rezilom (za desničarje ali levičarje)
flomastri (12 kom)
mala šablona
likovni blok (listi različnih debelin) + 20 dodatnih belih risalnih listov
vodene barve
tempera barve + večja bela tempera
čopiči – 3 ploščati (št. 6, 10, 18), 2 okrogla (št. 6, 16)
lonček za vodo
paleta
voščenke
kolaž papir
plastelin
DAS masa
črn tuš
2 x lepilni trak (selotejp)
3 x lepilo v stiku, 21 g
šolska torba
copati
športna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi)

POTREBŠČINE ZA 2. RAZRED

ZVEZKI
3 veliki črtasti zvezki
1 velik brezčrtni zvezek
1 velik zvezek – veliki karo
1 mali črtasti zvezek za bralno značko (lahko iz 1. razreda)
beležka za pisanje obvestil
OSTALE POTREBŠČINE (Če jih otrok že ima in so dobro ohranjene, jih
ni potrebno kupiti.)
peresnica
2 svinčnika HB
barvice (12 kom)
radirka
šilček
kovinske škarje
flomastri (12 kom, 2 različni debelini)
A4-mapa z elastiko
mala in velika šablona
likovni blok (listi različnih debelin)
tempera barve
2 ploščata čopiča (debel, tanek)
2 okrogla čopiča (debel, tanek)
lonček za vodo
voščenke
DAS masa
plastelin – 10 barvni
3 x lepilo v stiku, 21 g
majica za likovno umetnost
likovna škatla (priporočljiva iz 1. razreda)
copati in vrečka za copate
športna oprema in vrečka za športno opremo

POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED

ZVEZKI
3 veliki črtasti zvezki (54 listni)
1 veliki zvezek – veliki karo
beležka za pisanje obvestil
OSTALE POTREBŠČINE (Če jih otrok že ima in so dobro ohranjene, jih
ni potrebno kupiti.)
peresnica
2 svinčnika HB
nalivno pero (lahko za začetnike, za levičarje levičarsko)
barvice
radirka
šilček
kovinske škarje
flomastri (2 različni debelini)
A4-mapa z elastiko
velika šablona
likovni blok (listi različnih debelin) + 10 dodatnih risalnih listov
tempera barve + bela tempera
ploščati čopiči (3 debeline)
okrogli čopiči (3 debeline)
voščenke
kolaž papir
DAS masa
2 x lepilo v stiku
lepilni trak
copati in vrečka za copate
športna oprema in vrečka za športno opremo

POTREBŠČINE ZA 4. RAZRED

SLOVENSKI JEZIK
1 velik črtast zvezek
1 mali črtasti zvezek
ANGLEŠČINA
1 velik črtast zvezek
MATEMATIKA
1 velik zvezek – velik karo
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
1 velik črtast zvezek
DRUŽBA
1 velik črtast zvezek
GLASBENA UMETNOST
1 mali črtasti zvezek
LIKOVNA UMETNOST
30 risalnih listov, voščenke, tempera barve, 1 bela tempera barva, kolaž papir, 3 čopiči
različnih debelin, lonček, DAS masa, tuš
TEHNIKA – neobvezni izbirni predmet
Materialni stroški za tehniko znašajo 5,00 EUR in se poravnajo s položnico, ki jo v mesecu
septembru izstavi šola.
NEMŠČINA – neobvezni izbirni predmet
1 velik črtast zvezek
OSTALO
beležka za pisanje obvestil
geotrikotnik
šestilo
šablona
radirka, šilček, 2 svinčnika
nalivno pero
barvice
flomastri
škarje
lepilo
mapa, copati, športna oprema, elastika in sponke za lase
Zvezki naj bodo oviti in podpisani. Prvo stran bodo učenci, skupaj z učiteljico, uredili v šoli.
Potrebščine, kot so barvice, šablone in podobno, naj bodo označene.

POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED
SLOVENŠČINA
2 mala črtasta zvezka
1 velik črtast zvezek
MATEMATIKA
1 velik zvezek – mali karo
geometrijsko orodje (šablona – merili, geotrikotnik, šestilo, svinčnik, radirka, 2 trikotnika)
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
1 velik črtast zvezek
DRUŽBA
1 velik črtast zvezek
Šolski zemljevid Slovenije (izdala in založila Mladinska knjiga založba d. d.)
GLASBENA UMETNOST
1 mali črtast zvezek
1 notni zvezek
LIKOVNA UMETNOST
likovni blok – 32 listov različnih debelin
tempera barve
1 velika bela tempera
paleta
3 čopiči različnih debelin
voščenke
lonček
DAS masa
Kolaž papir
ANGLEŠČINA
2 velika črtasta zvezka
GOSPODINJSTVO
1 mali črtasti zvezek
ŠPORT
0,5 l plastenka za vodo, športni copati, majica, kratke hlače, elastika in sponke za lase
TEHNIKA – neobvezni izbirni predmet
Materialni stroški za tehniko znašajo 5,00 EUR in se poravnajo s položnico, ki jo v mesecu
septembru izstavi šola.
NEMŠČINA – neobvezni izbirni predmet
1 velik črtast zvezek
BELEŽKA ZA PISANJE OBVESTIL

POTREBŠČINE ZA 6. RAZRED

SLOVENŠČINA: 1 zvezek, črtasti, A4-format, 60-listni
1 trda mapa
MATEMATIKA: 1 zvezek, mali karo, A4-format
1 zvezek brezčrtni, A4-format
ravnilo, geotrikotnik, šestilo, računalo (dvovrstično)
ANGLEŠČINA: 1 zvezek, črtasti, A4-format
slovarček od lanskega leta ali nov črtasti zvezek, A4
GEOGRAFIJA: 1 zvezek, črtasti, A4-format
barvice, lepilo, škarje
NARAVOSLOVJE: 1 velik črtasti zvezek

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 1 velik zvezek, mali karo, 100-listni, trde platnice,
ravnila
Materialni stroški za tehniko in tehnologijo znašajo 10,00 EUR in se poravnajo s položnico, ki
jo v mesecu septembru izstavi šola. Ta vsota je namenjena nakupu valovite lepenke, lesa,
palic, lepila, barvnega papirja idr.
GLASBENA UMETNOST: 1 mali črtasti zvezek
1 notni zvezek
LIKOVNA UMETNOST: Materialni stroški za likovno vzgojo znašajo 12, 00 EUR in se
poravnajo s položnico, ki jo v mesecu septembru izstavi šola. Ta vsota je namenjena nakupu
svinčnikov, oglja, voščenk, čopičev, lepila, barv, gline, modelirk, mavca, linoleja, listov,
grafičnih nožkov, pastelnih barv, vodenih barv, grafične barve.
ŠPORT: 0,5 l plastenka za vodo, športni copati, majica in kratke hlače, elastika in sponke za
lase
GOSPODINJSTVO: 1 mali črtasti zvezek
NEMŠČINA – neobvezni izbirni predmet: 1 velik črtast zvezek

POTREBŠČINE ZA 7. RAZRED

SLOVENŠČINA: 1 zvezek, črtasti, A4-format, 60-listni
1 trda mapa
MATEMATIKA: 1 zvezek, mali karo, A4-format, 60-listni
1 zvezek, brezčrtni, A4-format, 60-listni
ravnilo, geotrikotnik, šestilo
ANGLEŠČINA: 1 zvezek, črtasti, A4-format, 60-listni
slovarček od lanskega leta ali nov črtasti zvezek, A4
GEOGRAFIJA: barvice, lepilo, škarje
NARAVOSLOVJE: 1 velik črtasti zvezek
DOMOVINSKA in DRŽAVLJANSKA KULTURA in ETIKA: 1 velik črtasti zvezek
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: zvezek iz preteklega šolskega leta, ravnila
Materialni stroški za tehniko in tehnologijo znašajo 10,00 EUR in se poravnajo s položnico, ki
jo v mesecu septembru izstavi šola. Ta vsota je namenjena nakupu plošč iz umetne snovi,
granulata, stiropora, folije, lepila, vijakov, elektromotorčka idr.
GLASBENA UMETNOST: 1 mali črtasti zvezek
LIKOVNA UMETNOST: Materialni stroški za likovno vzgojo znašajo 12,00 EUR in se
poravnajo s položnico, ki jo v mesecu septembru izstavi šola. Ta vsota je namenjena nakupu
svinčnikov, oglja, voščenk, čopičev, lepila, barv, gline, modelirk, mavca, linoleja, listov,
grafičnih nožkov, pastelnih barv, vodenih barv.
ŠPORT: 0,5 l plastenka za vodo, športni copati, majica in kratke hlače, elastika in sponke za
lase
NEMŠČINA – izbirni predmet: : 1 zvezek, črtasti, A4-format, 60-listni
NEMŠČINA – neobvezni izbirni drugi tuj jezik: 1 velik črtasti zvezek

POTREBŠČINE ZA 8. RAZRED

SLOVENŠČINA: 2 velika črtasta zvezka
1 trda mapa
ANGLEŠČINA: 1 velik črtast zvezek,
slovarček iz prejšnjega šolskega leta ali nov črtast zvezek, A4
MATEMATIKA: 1 velik zvezek mali karo, geotrikotnik, šestilo
FIZIKA: 1 velik zvezek mali karo, žepno računalo
KEMIJA: 1 velik črtast zvezek, periodni sistem
BIOLOGIJA: 1 velik črtast zvezek
GEOGRAFIJA: barvice, škarje, lepilo
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: zvezek iz preteklega šolskega leta
Materialni stroški za tehniko in tehnologijo znašajo 10,00 EUR in se poravnajo s položnico, ki
jo v mesecu septembru izstavi šola. Ta vsota je namenjena nakupu pločevine, profilov iz
kovine, žice, lakov, vijakov, žarnic, barv za kovino idr.
DOMOVINSKA in DRŽAVLJANSKA KULTURA in ETIKA: Zvezek iz preteklega
šolskega leta.
GLASBENA UMETNOST: 1 mali črtasti zvezek
LIKOVNA UMETNOST: Materialni stroški za likovno vzgojo znašajo 12,00 EUR in se
poravnajo s položnico, ki jo v mesecu septembru izstavi šola. Ta vsota je namenjena nakupu
mehkih svinčnikov, oglja, voščenk, tuša, flomastrov, debelih in tankih čopičev, akrilnih barv,
vodenih barv, barv za steklo, grafičnih nožkov, linoleja, grafične barve, gline, modelirk,
glazure, mavca, olfa noža, lepila za les.
ŠPORT: 0,5 l plastenka za vodo, športni copati, majica in kratke hlače, elastika in sponke za
lase
NEMŠČINA – izbirni predmet: : 1 zvezek, črtasti, A4-format, 60-listni
NEMŠČINA – neobvezni izbirni drugi tuj jezik: 1 velik črtast zvezek

POTREBŠČINE ZA 9. RAZRED

SLOVENŠČINA: 2 velika črtasti zvezka
1 trda mapa
ANGLEŠČINA: 1 velik črtasti zvezek,
slovarček iz prejšnjega šolskega leta ali nov črtast zvezek, A4
MATEMATIKA: 1 velik zvezek mali karo, geotrikotnik, šestilo
FIZIKA: 1 velik zvezek mali karo, žepno računalo
KEMIJA: 1 velik črtast zvezek, periodni sistem
BIOLOGIJA: 1 velik črtast zvezek
GEOGRAFIJA: škarje, lepilo, barvice
GLASBENA UMETNOST: 1 mali črtasti zvezek
LIKOVNA UMETNOST: Materialni stroški za likovno vzgojo znašajo 12,00 EUR in se
poravnajo s položnico, ki jo v mesecu septembru izstavi šola. Ta vsota je namenjena nakupu
mehkih svinčnikov, oglja, voščenk, tuša, flomastrov, debelih in tankih čopičev, akrilnih barv,
vodenih barv, barv za steklo, grafičnih nožkov, linoleja, grafične barve, gline, modelirk,
glazure, mavca, olfa noža, lepila za les.
ŠPORT: 0,5 l plastenka za vodo, športni copati, majica in kratke hlače, elastika in sponke za
lase
NEMŠČINA – izbirni predmet: 1 velik črtast zvezek

