
ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA LETO 2020/21 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE  ZA 1. RAZRED  

MATEMATIKA 

- karo zvezek (1 x 1 cm) – A4 

- mala šablona 

SLOVENŠČINA 

- zvezek A4  – ena stran prazna, ena z vmesno črto 

- zvezek A4  – črtan z vmesno črto (obojestransko) 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

- brezčrtni zvezek – A4 

GLASBENA UMETNOST 

- brezčrtni zvezek –  A5 

ANGLEŠČINA 
- brezčrtni zvezek  –  A4 

ŠPORT 

- kratke hlače 

- majica s kratkimi rokavi (v vrečki iz blaga) 

LIKOVNA UMETNOST – kupite po 1. roditeljskem sestanku 

OSTALO 

- nedrseči copati  

- peresnica: barvice, dva svinčnika HB, radirka, šilček, škarje,  

  lepilo v stiku 

-trša mapa na elastiko, beležka 

- rezervna oblačila v vrečki 



ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 2. RAZRED 

SLOVENŠČINA  

- 2 črtana zvezka z vmesno črto – A4 (črte na obeh straneh) 

MATEMATIKA 

- 1 karo zvezek (1 x 1 cm) – A4 

- mala šablona 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

- 1 črtan zvezek s trdimi platnicami - A4  

GLASBENA VZGOJA 

- 1 črtan zvezek -  A5 

ŠPORTNA VZGOJA 

- kratke hlače 

- majica s kratkimi rokavi 

- vrečka iz blaga 

LIKOVNA VZGOJA 

- 30 risalnih listov (lahko brez bloka) 

- tempera barvice (OBVEZNO VELIKE – 42ml) 

- lonček, gobica, paleta 

- ploščati čopiči (št. 6, 8, 12) 

- das masa (250 g) – siva ali rjava 

- oglje 

-vodoodporen črn flomaster (debelina S,M) 

- voščenke (netopne) 

- flomastri (obojestranski) 

- kolaž papir (OBVEZNO A3 velikost!!!) 

- mekol, plastenka 200ml 

- stara majica za zaščito oblačil 

Vse stvari naj bodo spravljene v škatlo.  

 
OSTALO 

- nedrseči copati v vrečki 

- peresnica z barvicami, dvema svinčnikoma HB, nalivnim peresom, radirko, šilčkom,    

  škarjami in lepilom v stiku 

- trša mapa na elastiko, beležka 

VSE STVARI NAJ BODO OZNAČENE Z OTROKOVIM IMENOM ( tudi posamezne 

barvice, flomastri, tempere, …) ! 

 



SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED 

SLOVENŠČINA 

- 2 črtana zvezka Tako lahko z vmesno črto na obeh straneh lista – A4 

MATEMATIKA 

- 2 karo zvezka (1 x 1 cm) – A4 

- mala in velika šablona  

SPOZNAVANJE OKOLJA 

- 1 črtan zvezek – A4 

GLASBENA UMETNOST 

- 1 črtan zvezek – A5 

ANGLEŠČINA 
- 1 črtan zvezek  –  A4 

ŠPORT 

- športna oprema (majica in kratke hlače/pajkice) v vrečki 

LIKOVNA UMETNOST 

- 40 risalnih listov, kolaž papir, velik (A4) 

Likovna škatla: 

tempera barve (velike), paleta za mešanje barv, lonček, gobica, ploščati in okrogli čopiči 

različnih velikosti, voščenke, risalno oglje, flomastri, univerzalno tekoče lepilo Uhu, velika 

bela tempera, črn debelejši vodoodporni flomaster, škarje, das masa, črn tuš.  

 

OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE 

peresnica, suhe barvice, 2 navadna svinčnika, rdeč in moder kemični svinčnik, nalivno pero, 

dodatne bombice, radirka, šilček, beležka, trda mapa A4, lepilo v stiku, nedrseči šolski copati, 

lepilo v stiku. 

Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane in urejene. 

 

 

 

 

 

 



ŠOLSKE POTREBŠČINE  ZA 4. RAZRED 

SLOVENŠČINA 

2 črtana zvezka – A4 

MATEMATIKA 

1  karo zvezek  1×1 cm – A4 

1 ravnilo s šablono 30 cm 

svinčnik 

šestilo 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

1 črtan zvezek – A4 

DRUŽBA 

1 črtan zvezek – A4 

GLASBENA UMETNOST 

1 črtan zvezek – A5 

notni zvezek 

 

TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA 

1 črtan  zvezek – A4 

LIKOVNA UMETNOST 

30 risalnih listov 

kolaž papir A3, likovna škatla (škatla od čevljev): voščenke, flomastri, paleta, lonček, krpa, 

tempera barve,1 velika bela tempera, 3× čopiči različnih debelin in oblik, lepilo, škarje, 

likovna majica 

ŠPORT 

kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, copate z nedrsečimi podplati 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

peresnica, suhe barvice, 2 navadna svinčnika , nalivno pero, radirka, šilček, rdeč in moder kuli 

1 trša mapa A4, beležka 

 

 

 

 



ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED 

- 1 notni zvezek 

- 6 velikih črtanih zvezkov 

- 1 velik brezčrtni zvezek 

- črtalo 

- 1 velik karo zvezek (mali kvadratki) 

- likovna škatla (tempera barve, voščenke, das masa, lonček, majica, čopiči – 3 

ploščati in 3  okrogli, črn flomaster – Twin marker, različno trdi svinčniki, kolaž papir, 

lepilo mekol, paleta za mešanje barv) 

- 20 risalnih listov 

- šestilo 

- geotrikotnik 

- mapa (s trdimi platnicami) 

- škarje 

 

 

 

 



ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 6.–9. RAZRED 

 

 
6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

NARAVOSLOVJE - zvezek A4 črtan    

BIOLOGIJA  zvezek A4 črtan - zvezek A4 črtan 

ANGLEŠČINA  - zvezek A4 črtan 
DRŽ. IN DOMOV. 
VZGOJA TER ETIKA 

  - zvezek A4 črtan  

GEOGRAFIJA 

- zvezek A4 črtan  - zvezek A4 črtan 

- Atlas sveta za 
osnovne in 
srednje šole 

- zvezek A4 črtan 

- Atlas sveta za 
osnovne in 
srednje šole 

- zvezek A4 črtan 

- Atlas sveta za 
osnovne in srednje 
šole 

- namizni zemljevid 
Slovenije 

GOSPODINJSTVO 
- tanek zvezek A4 
črtan  

   

KEMIJA   - zvezek A4 črtan 

ZGODOVINA - zvezek A4 črtan 

SLOVENŠČINA 
– 2 mapi z vložnimi listi, 

-- mali zvezek s trdimi platnicami (za domače branje in bralno značke) 

TEHNIKA IN 
TEHOLOGIJA 

– Velik zvezek - A4 mali karo 60 listni 
– Mapa za shranjevanje listov A4 
 
Pripomočki za tehnično risanje: 
– dva trikotnika (90° 60° 30°, 90°, 45°) 
– dva svinčnika (HB, 2H) 
– šestilo 
– radirka, šilček 
– škarje za papir 
– lepilo za papir 

 

LIKOVNA 
UMETNOST 

– tempera barvice 
– brezčrtni zvezek A4 format (lahko od preteklega leta) 
– črtalo 
– paleta 
– kolaž papir 
– 10 risalnih listov (mapa ni potrebna) 
– flomastri  
– navadne barvice 
– čopiči različnih debelin – okrogli in ploščati: tanki, srednji, debelejši 
– črn tuš 
– voščenke 
– dolgo ravnilo s šablono 
– svinčnik 2B  
– radirka, šilček, škarje 
– črn flomaster za obrobljanje, lahko vodoodporen, tanjši 
– bombažna krpica 
Preglej, kaj je še v redu od preteklega šolskega leta in ne kupuj vsega na novo. 
Vse shrani v podpisano škatlo. Če škatlo že imaš, jo počisti in dopolni. 
Shranjeval jo boš v šolski omarici. 

ŠPORT 

Športna oprema za v telovadnico:                   Športna oprema za na igrišče: 
– kratke hlače                                                    – kratke ali dolge hlače 
– majica                                                             – majica 
– čisti nedrseči copati                                        – športni copati 
– mala brisačka za umivanje                             – mala brisačka za umivanje 

 



 
6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

GLASBENA 
UMETNOST 

– notni zvezek 
– mali ali veliki 
črtan zvezek 

– mali ali veliki črtan zvezek 

MATEMATIKA 
– velik zvezek - nizki karo 
– geotrikotnik 
– šestilo 

FIZIKA 

  – zvezek A4 črtan – nizki karo 

– žepno računalo  

– geometrijsko orodje 
(geotrikotnik,šestilo) 

NEMŠČINA  – zvezek A4 črtan 

IZBIRNA VSEBINA 
OGL  

Pripomočki za tehnično risanje: 
- dva trikotnika (90° 60° 30°, 90° 45°45°) 
- ravnilo 
- dva svinčnika (HB, 2H) 
- šestilo 
- radirka 
- šilček 

 


