ŠOLSKE POTREBŠČINE 1. RAZRED

Spoštovani starši!
Učiteljice so za naslednje šolsko leto izbrale spodaj naštete potrebščine, ki jih bodo učenci
potrebovali pri pouku. Prosimo, da pri izbiri v naročilnicah ali nakupu v knjigarnah/trgovinah
upoštevate te:






zvezek A4, črtasti z vmesno črto (latajn)
zvezek A4, brezčrtni (2X)
zvezek A4, 1 cm karo
zvezek A5, 100 listni s trdo platnico, brezčrtni





























radirka
šilček
svinčnik HB (3 kom)
ravnilo (mala šablona)
kolaž papir
risalni blok (2x)
likovni blok (z različnimi listi)
risanka, velikost A4
modelirna masa bela 500g
modelirna masa rjava 500g
bela tempera
vodene barvice
oglje (10 palčk ali v svinčniku)
črn tuš
paleta za mešanje
voščene barvice
barvni svinčniki (barvice)
flomastri + dodaten črni flomaster
plastelin
lepilo v stiku (2x)
škarje
lonček za vodo
komplet čopičev (ploščati 6, 10, 14, okrogli 2, 8, 12)
širok čopič (3 – 4 cm)
copati
vrečka za športno opremo
škatla za šolske potrebščine

Prosimo, da vse šolske potrebščine označite z imenom otroka.

ŠOLSKE POTREBŠČINE 2. RAZRED

Spoštovani starši!
Učiteljice so za naslednje šolsko leto izbrale spodaj naštete potrebščine, ki jih bodo učenci
potrebovali pri pouku. Prosimo, da pri izbiri v naročilnicah ali nakupu v knjigarnah/trgovinah
upoštevate te:




zvezek A4, črtasti z vmesno črto (3 kom)
zvezek A4, 1 cm karo




























radirka
šilček
svinčnik HB (3 kom)
nalivno pero
ravnilo (mala šablona)
palčke za matematiko (100 kom)
kolaž papir
likovni blok + 20 dodatnih risalnih listov
modelirna masa bela 500g
modelirna masa rjava 500g
tempera barve
bela tempera
vodene barvice
paleta za mešanje
voščene barvice
barvni svinčniki (barvice)
flomastri + dodatni črni flomaster
plastelin
lepilo v stiku (2 kom)
tekoče lepilo
škarje
lonček za vodo
komplet različnih čopičev (ploščati 6,10,14, okrogli 2,8,12)
širok čopič (3 - 4 cm)
copati
vrečka za športno opremo

Potrebščine, ki so jih otroci uporabljali v tem šolskem letu in so še uporabne, ni potrebno kupovati na
novo.

ŠOLSKE POTREBŠČINE 3. RAZRED

Spoštovani starši!
Učiteljice so za naslednje šolsko leto izbrale spodaj naštete potrebščine, ki jih bodo učenci
potrebovali pri pouku. Prosimo, da pri izbiri v naročilnicah ali nakupu v knjigarnah/trgovinah
upoštevate te:





























slovenski jezik: zvezek, veliki, črtasti z vmesno črto (latajn) (2x)
matematika: zvezek, veliki, veliki karo
spoznavanje okolja: zvezek, veliki, črtasti z vmesno črto (latajn)
angleščina: zvezek, veliki, črtasti z vmesno črto (latajn)
glasbena umetnost: zvezek, mali črtasti
svinčnik, trdota HB
nalivno pero
barvni svinčniki - barvice
flomastri
voščenke
radirka
šilček
šablona (mala in velika)
lepilo v stiku
tekoče lepilo
škarje
bela modelirna masa (2 x 500 g)
risalni blok (2 x)
kolaž papir
oglje
bela tempera – velika
tempera barve
vodene barve
čopiči (ploščati 6, 10, 14, okrogla 2, 8, 12)
lonček
copati
paleta

Potrebščine, ki so jih otroci uporabljali v tem šolskem letu in so še uporabne, ni potrebno kupovati na
novo. Prosimo, da vse potrebščine označite z imenom otroka.

ŠOLSKE POTREBŠČINE 4. RAZRED

Spoštovani starši!
Učiteljice so za naslednje šolsko leto izbrale spodaj naštete potrebščine, ki jih bodo učenci
potrebovali pri pouku. Prosimo, da pri izbiri v naročilnicah ali nakupu v knjigarnah/trgovinah
upoštevate te:

 LUM: risalni blok z listi različnih debelin (RADEČE PAPIR) + 10 risalnih listov, kolaž papir, tuš,
oglje, vodene in tempera barve, dodatna bela tempera barva, DAS masa 250 g (bela ali rdeča),
paleta, lonček za vodo + krpica, ploščati čopiči različnih velikosti št. 4, 8, 12, suhe barvice,
flomastri, mehki in trdi svinčnik, voščenke, šilček, selotejp, 2 veliki lepili v stiku, škarje.
 MAT: veliko šablonsko ravnilo, geotrikotnik, šestilo.
 ŠPO: trenirka, športni copati.
 SLJ: nalivno pero, rdeč kemični svinčnik.
 Zvezki:
 5 velikih, črtastih (z robovi) šestdeset listnih zvezkov,
 1 velik, karirast (z robovi) šestdeset listni zvezek,
 1 mali, črtast (z robovi) šestdeset listni zvezek.

ŠOLSKE POTREBŠČINE 4. RAZRED

Spoštovani starši!
Učiteljice so za naslednje šolsko leto izbrale spodaj naštete potrebščine, ki jih bodo učenci
potrebovali pri pouku. Prosimo, da pri izbiri v naročilnicah ali nakupu v knjigarnah/trgovinah
upoštevate te:

 LUM: risalni blok z listi različnih debelin (RADEČE PAPIR) + 10 risalnih listov, kolaž papir, tuš,
oglje, vodene in tempera barve, dodatna bela tempera barva, DAS masa 250 g (bela ali rdeča),
paleta, lonček za vodo + krpica, ploščati čopiči različnih velikosti št. 4, 8, 12, suhe barvice,
flomastri, mehki in trdi svinčnik, voščenke, šilček, selotejp, 2 veliki lepili v stiku, škarje.
 MAT: veliko šablonsko ravnilo, geotrikotnik, šestilo.
 ŠPO: trenirka, športni copati.
 SLJ: nalivno pero, rdeč kemični svinčnik.
 Zvezki:
 5 velikih, črtastih (z robovi) šestdeset listnih zvezkov,
 1 velik, karirast (z robovi) šestdeset listni zvezek,
 1 mali, črtast (z robovi) šestdeset listni zvezek.

ŠOLSKE POTREBŠČINE 5. RAZRED

Spoštovani starši!
Učiteljice so za naslednje šolsko leto izbrale spodaj naštete potrebščine, ki jih bodo učenci
potrebovali pri pouku. Prosimo, da pri izbiri v naročilnicah ali nakupu v knjigarnah/trgovinah
upoštevate te:

 LUM in MAT:
o risalni blok, kolaž papir, tuš (peresnik s peresi), vodene in tempera barve, svinčnik,
barvice in flomastri, mehki in trdi svinčnik, šilček, selotejp, lepilo, škarje, kratko ravnilce,
veliko šablonsko ravnilo, geotrikotnik in šestilo.
 ŠPO: trenirka, športni copati in mala brisača.
 Zvezki:
 5 velikih, črtastih (z robovi) šestdeset listnih zvezkov,
 1 velik, karirast (z robovi) šestdeset listni zvezek,
 1 velik, brezčrtni (z robovi) štirideset listni zvezek,
 1 mali, črtast (z robovi) štirideset listni zvezek.

ŠOLSKE POTREBŠČINE 5. RAZRED
Spoštovani starši!
Učiteljice so za naslednje šolsko leto izbrale spodaj naštete potrebščine, ki jih bodo učenci
potrebovali pri pouku. Prosimo, da pri izbiri v naročilnicah ali nakupu v knjigarnah/trgovinah
upoštevate te:

 LUM in MAT:
o risalni blok, kolaž papir, tuš (peresnik s peresi), vodene in tempera barve, svinčnik,
barvice in flomastri, mehki in trdi svinčnik, šilček, selotejp, lepilo, škarje, kratko ravnilce,
veliko šablonsko ravnilo, geotrikotnik in šestilo.
 ŠPO: trenirka, športni copati in mala brisača.
 Zvezki:
 5 velikih, črtastih (z robovi) šestdeset listnih zvezkov,
 1 velik, karirast (z robovi) šestdeset listni zvezek,
 1 velik, brezčrtni (z robovi) štirideset listni zvezek,
 1 mali, črtast (z robovi) štirideset listni zvezek.

PODRUŽNICI – SVETI DUH NA OSTREM VRHU in GRADIŠČE NA KOZJAKU

1. RAZRED





zvezek A4, črtasti z vmesno črto (latajn)
zvezek A4, brezčrtni (2 kom)
zvezek B5, 1 cm karo
zvezek A5, 100 listni s trdo platnico, črtasti



























radirka
šilček
svinčnik HB (3kom)
ravnilo (mala šablona)
kolaž papir A4(24 barv)
risalni blok (40 listov)
risanka, velikost A4
Likovni blok
modelirna masa 500 g
bela tempera
vodene barvice
oglje (10 palčk ali v svinčniku)
črn tuš
paleta za mešanje
voščene barvice
barvni svinčniki (barvice)
flomastri + dodaten črni flomaster
plastelin
lepilo v stiku (3 kom)
škarje
lonček za vodo
komplet čopičev (ploščati 6,10,14, okrogla 2,8,12)
širok čopič (3- 4 cm)
copati
vrečka za športno opremo

2. RAZRED




zvezek A4, črtasti z vmesno črto (3 kom)
zvezek A4, 1 cm karo
zvezek A4, brezčrtni







radirka
šilček
svinčnik HB (3 kom)
nalivno pero
ravnilo (mala šablona)























palčke za matematiko (100 kom)
kolaž papir
likovni blok + 20 dodatnih risalnih listov
modelirna masa bela 500g
modelirna masa rjava 500g
tempera barve
bela tempera
vodene barvice
paleta za mešanje
voščene barvice
barvni svinčniki (barvice)
flomastri + dodatni črni flomaster
plastelin
lepilo v stiku (2 kom)
tekoče lepilo
škarje
lonček za vodo
komplet različnih čopičev
širok čopič (3 - 4 cm)
copati
vrečka za športno opremo

3. RAZRED






slovenski jezik: zvezek, veliki, črtasti z vmesno črto (latajn) (2x)
matematika: zvezek, veliki, veliki karo
spoznavanje okolja: zvezek, veliki, črtasti z vmesno črto (latajn)
ANGLEŠČINA: zvezek, veliki, črtasti z vmesno črto (latajn)
glasbena umetnost: zvezek, mali 40-listni, črtasti (samo v primeru, da je letošnji že poln)
















svinčnik, trdota HB
nalivno pero
barvni svinčniki-barvice
flomastri
radirka
šilček
mapa A4 z elastiko
šablona (mala in velika)
lepilo v stiku (3 kom)
škarje
modelirna masa (500g), bela ali rjava
risalni blok 2x
likovni blok (z različnimi listi)
kolaž papir









bela tempera – velika
tempera barve
vodene barve
čopiči (ploščati 6,10,14, okrogla 2,8,12)
lonček
copati
beležka

4. RAZRED




A4 črtasti zvezek (4 kom)
A4 zvezek mali karo (1 kom)
A5 črtasti zvezek (1 kom)



























geotrikotnik
veliko šablonsko ravnilo
šestilo
nalivno pero
svinčniki
radirka
flomastri
barvice
šilček
lepilo
škarje
kolaž papir
tuš
vodene barvice
tempera barvice
das masa
čopiči različnih debelin
paleta
oglje
voščenke
škatla za likovni pribor
risalni blok (Radeče – papir A3) + 10 risalnih listov
plastelin
selotejp
športna oprema

5. RAZRED
















A4 črtasti zvezek z robovi (6 kom)
A4 zvezek mali karo (1 kom)
A4 brezčrtni zvezek (1 kom)
A5 črtasti zvezek z robovi (1 kom)
geotrikotnik
ravnilo
šablonsko ravnilo
nalivno pero na črnilo!
svinčnik
radirka
šilček
material za likovno umetnost: lepilo, selotejp, škarje, tuš, kolaž, plastelin, das masa, vodene ali
tempera barvice, čopiči različnih debelin, oglje, paleta, lonček, vrečka ali škatla za pribor, risalni
blok (Radeče – papir A3) + 15–20 risalnih listov
športna oprema
šolski copati

