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ŠOLSKE POTREBŠČINE 2018/19
1 velik črtan zvezek (11mm) iz zbirke Tako lahko, format A4(velik)
1 brezčrtni zvezek za bralno značko (uporabi se ga od 1. do 3. razreda)
slikovno – črkovna stavnica
1 karo zvezek (1 cm X 1 cm) iz zbirke Tako lahko formata A4 (velik)
matematična šablona za 1. razred (mala šablona)
1 brezčrtni zvezek formata A4(velik)
Kartonasta škatla (od čevljev), vanjo spravimo:
2 ploščata in 2 okrogla čopiča (tanek in debel)
rumena, rdeča, modra in bela tempera barva (velike tube Aero)
voščenke (Leonhardi)
2 risalna bloka z 20 risalnimi listi (Muflon)
kolaž papir (mat, ne svetleč)
Das masa -½ kg
krpica
lonček za vodo
gobica
zaščitna haljica
športna oprema: kratke hlače in majica s kratkimi rokavi
šolska torba (lahka), peresnica:
2 navadna svinčnika HB (srednje trda)
radirka, šilček, škarje
lepilo v stiku
12 barvic, flomastri
mapa s trdimi platnicami
velik brezčrtni zvezek (A4) za podaljšano bivanje
šolski copati z gumo (ne črno!)
zobna ščetka s tankim ročajem
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1 brezčrtni zvezek formata A4
Učenci morajo imeti vse šolske potrebščine označene z imenom!
1 zvezek format A4 črtani (11mm)
1 pisanko format A4 (s črtami na obeh straneh)
1 zvezek A4 karo
1 velik brezčrtni zvezek
Škatla za čevlje, v kateri so spravljeni: voščenke - še uporabne lanske ali znamke Adel, 2 ploščata čopiča in 2 navadna ( tanek in zelo debel), AERO
tempera barve velike tube: rumena, modra, rdeča, bela, črna, DAS masa 0,5 kg.
Risalni blok s trdimi platnicami in 20 dodatnih risalnih listov, mat kolaž papir, krpica, lonček za vodo, gobica, zaščitna haljica.
1 velik črtani zvezek (11 mm)
1 velik brezčrtni zvezek (lahko iz 1. razreda)
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi
Šolska peresnica: 12 barvic, 12 flomastrov, 2 svinčnika HB, radirka, šilček, škarjice, lepilo v stiku, šablona za 1. razred
Kartonasta mapa
Šolski copati z belo nedrsečo gumo
Še uporabne šolske potrebščine iz 1. razreda učenci uredijo, dopolnijo in prinesejo v 2. razred.
Učenci morajo imeti vse označeno z imenom in priimkom.
1 velika pisanka (lahko iz 2. razreda), 1 velik črtan zvezek 11mm
1 velik karo zvezek, kvadratki 1 cm (lahko iz 2. razreda), veliko ravnilo s šablono (iz 2. razreda)
1 velik brezčrtni zvezek (lahko lanski - iz 2.r.)
škatla za čevlje, v kateri naj bodo: 2 ploščata čopiča
(debel in tanek), 1 debel okrogel čopič, voščenke, kolaž papir (mat), lepilo, škarje, gobica, lonček za vodo, tempera barve (dokupite samo manjkajoče),
zaščitna haljica, risalni blok št. 5 in še 20 risalnih listov
(Vse potrebščine kombinirajte z lanskimi in dokupite samo manjkajoče).
1 velik brezčrten zvezek (lahko iz 2. razreda)
1 velik črtan zvezek
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi
peresnica (svinčnik, pero, barvice – do 12, flomastri – do 12, radirka, šilček, rdeč kemični svinčnik)
kartonasta mapa
šolski copati z nedrsečo belo gumo
1 mali črtani zvezek, 1 velik črtan zvezek (razmik med vrsticami 1 cm)
1 velik zvezek visoki karo, širina kvadratkov naj bo 5 mm , šestilo,geo trikotnik/VRTOJBA velik brezčrtni zvezek
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1 velik črtani zvezek A4
risalni blok A5, tempera barve Aero, bela tempera v tubi,
voščenke – lahko rabljene, črn tuš, kolaž papir, čopiči (debel ploščat, debel in tanek okrogel), lonček za vodo, krpica, paleta
Pripomočki za likovno vzgojo naj bodo spravljeni v kartonasti škatli in označeni z imenom
in priimkom.
velik črtani zvezek
1 velik črtan zvezek
1 velik črtan zvezek
Zaboj za tehniko: (F. Florjančič, S. Zajc: Gradivo: Naravoslovje in tehnika 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku naravoslovja in tehnike
ter… Izotech, izid 2012. ISBN 978-961-6740-24-1)
kratke hlače in majica
Peresnica (svinčnik, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, barvice, flomastri, radirka,
šilček), škarjice, mapa z elastiko, ravnilo s šablono, geotrikotnik.
Šolske copate z belo gumo. Z imenom in priimkom naj bodo označeni vsi zvezki in pripomočki za posamezen predmet.
velik brezčrtni zvezek, ravnilo, svinčnik HB, lok za žaganje lesa (žaga rezljača in žagice)
2 velika črtana zvezka (A4)
2 velika zvezka VISOKI KARO (A4), 1 velik brezčrten zvezek (A4), šablona, geotrikotnik, šestilo
1 velik črtan zvezek (A4)
1 velik črtan zvezek (A4)
1 velik črtani zvezek A4
1 velik črtani zvezek - lanski ali po potrebi nov in mali notni zvezek
1 velik črtan zvezek
bela majica kratek rokav, kratke hlače, športni copati
20 risalnih listov, AERO tempera barvice, kolaž papir (Debora), DAS masa (500 g), okrogla čopiča št. 4 in 10, ploščata čopiča št. 4 in 10, flomastri,
voščenke (lahko rabljene), črn tuš, paleta, krpa za brisanje (čopičev, palete in klopi), 2 izvoda starega časopisa
Peresnica, pero, rdeč in moder kemični svinčnik, navaden svinčnik HB, šilček, navadne barvice, radirka, lepilo v stiku, škarje.
Šolske copate. Z imenom in priimkom naj bodo označeni vsi zvezki in pripomočki za posamezen predmet.
velika mapa na sponke, mali črtani zvezek
zvezek karo (5 mm X 5mm) – format A4, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB, mapa
1 črtani zvezek - format A4
V škatli naj bodo : tempera barve Aero, paleta, ploščati čopiči ( številka 4, 8, 12 ), svinčnik B2, bela radirka, škarje, lepilo v stiku, črn flomaster, suhe
barvice ( 12 ), pvc mapa z 10 listi A4, stara krpa za brisanje.
Ostali material bomo nabavili v šoli.
Dokupijo oziroma dopolnijo manjkajoče iz prejšnjega leta.
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velik črtani zvezek in notni zvezek - lanski ali po potrebi novi
velik črtani zvezek
velik črtani zvezek
velika mapa na sponke
velik brezčrtni zvezek, svinčnik HB, geotrikotnik, lok za žaganje lesa (žaga rezljača in žagice)
zvezek iz 5. razreda za GOS ali nov velik črtani zvezek
bela majica kratek rokav, kratke hlače, športni copati
velik brezčrtni zvezek, ravnilo, svinčnik HB, lok za žaganje lesa (žaga rezljača in žagice)
velika mapa na sponke, mali črtani zvezek
zvezek karo (5 mm X 5mm) – format A4, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB, mapa
1 črtani zvezek - format A4
V škatli naj bodo: tempera barve Aero, paleta, ploščati čopiči ( številka 4,8,12 ), svinčnik B2, bela radirka, linolej plošča - zelene barve, nožički za linorez,
škarje, lepilo v stiku, črn tuš, pvc mapa z 10 listi A4, stara krpa za brisanje.
Ostali material bomo nabavili v šoli.
Dokupijo oziroma dopolnijo manjkajoče iz prejšnjega leta.
velik črtani zvezek - lanski ali po potrebi nov
velik črtani zvezek - lahko nadaljujejo v lanskem zvezku
velik črtani zvezek ( lahko iz 6. razreda)
velik črtani zvezek
velika mapa s sponkami iz 6. razreda
velik brezčrtni zvezek - lanski, lok za žaganje - lanski, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB
bela majica kratek rokav, kratke hlače, športni copati
zvezek črtni - format A4
velik črtani zvezek
predpasnik, mali črtan zvezek, lahko tudi zvezek za gospodinjstvo iz 6. razreda
lok za žaganje lesa (žaga rezljača, žagice) - lahko iz prejšnjih let, velik brezčrtni zvezek (lahko tudi zvezek za TIT)
velika mapa na sponke, mali črtani zvezek
zvezek karo (5 mm X 5mm) – format A4, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB , žepni kalkulator (dvovrstični), mapa
1 črtani zvezek – format A4
V škatli naj bodo: tempera barve Aero, paleta, ploščati čopiči ( številka 4,8,12), svinčnik B2, bela radirka, škarje, lepilo v stiku, lepilni trak, črn tuš, stara
krpa za brisanje, pvc mapa z 10 listi A4.
Ostali material bomo nabavili v šoli.
Dokupijo oziroma dopolnijo manjkajoče iz prejšnjega leta.
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velik črtani zvezek - lanski ali po potrebi nov
velik črtani zvezek
velik črtani zvezek (lahko iz 7. razreda)
velik črtani zvezek
zvezek karo (5 mm x 5 mm)-format A4, geotrikotnik, žepno računalo
velika mapa s sponkami iz 7. razreda (NAR)
velika mapa s sponkami iz 7. razreda (NAR)
velik brezčrtni zvezek - lanski, lok za žaganje - lanski, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB
bela majica kratek rokav, kratke hlače, športni copati
zvezek črtni - format A4; (zaželeno, da nadaljuje z zvezkom iz prejšnjega leta)
velik črtani zvezek
predpasnik, mali črtan zvezek, lahko tudi zvezek za gospodinjstvo iz 6. razreda
žaga rezljača in žagice, zvezek, ki ga uporabljajo pri TIT
velika mapa na sponke, mali črtani zvezek
zvezek karo (5 mm X 5mm) – format A4, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB , žepni kalkulator (dvovrstični), mapa
1 črtani zvezek – format A4
V škatli naj bodo: tempera barve Aero, paleta, ploščati čopiči ( številka 4, 8, 12), svinčnik HB, bela radirka, daljše ravnilo in trikotnik, črn flomaster, linolej
plošča in nožički za linorez, škarje, lepilo v stiku, stara krpa za brisanje, pvc mapa z 10 listi A4.
Ostali material bomo nabavili v šoli.
Dokupijo oziroma dopolnijo manjkajoče iz prejšnjega leta.
velik črtani zvezek - lanski ali po potrebi nov
velik črtani zvezek
velik črtani zvezek (lahko iz 8. razreda)
zvezek karo (5mm x 5 mm)-format A4 - lanski, geotrikotnik, žepno računalo (lahko je lanski)
velika mapa s sponkami iz 8. razreda (KEM/BIO)
velika mapa s sponkami iz 8. razreda (BIO/KEM)
bela majica kratek rokav, kratke hlače, športni copati
zvezek črtni - format A4; (zaželeno, da nadaljuje z zvezkom iz prejšnjega leta)
velik črtani zvezek
predpasnik, mali črtan zvezek, lahko tudi zvezek za gospodinjstvo iz 6. razreda
žaga rezljača (iz prejšnjih let) in žagice, zvezek, ki ga uporabljajo pri TIT
mapa
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1 velik črtan zvezek (11mm) iz zbirke Tako lahko
1 brezčrtni zvezek za bralno značko (uporabi se ga od 1. do 3. razreda)
1 zvezek formata A4 (velik) karo 1 cm X 1 cm iz zbirke Tako lahko
matematična šablona za 1. razred (mala šablona)
1 brez-črtni zvezek formata A4(velik)
Kartonasta škatla (od čevljev), vanjo spravimo:
2 ploščata čopiča (tanek in debel)
rumena, rdeča in modra tempera barva (velike tube Aero)
paleta
risalni blok z 20 risalnimi listi
kolaž papir (mat, ne svetleč)
plastelin
Das masa ½ kg
krpica, lonček za vodo, gobica, zaščitna haljica (najbolje večja odrabljena majica s kratkimi rokavi)
športna oprema:
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi
šolska torba
peresnica: 2 navadna svinčnika HB (srednje trda, trikotno oblikovana), radirka, šilček, škarje, lepilo v stiku, 12 barvic, flomastri (tanki)
mapa s trdimi platnicami
šolski copati z gumo (ne črno!)
zobna ščetka s tankim ročajem
Učenci morajo imeti vse šolske potrebščine označene z imenom!
Učenci, k bodo obiskovali izbirni predmet angleščina potrebujejo še:
1 brezčrtni zvezek formata A4(velik).
1 zvezek format A4 črtani (11mm)
1 pisanko format A4 (s črtami na obeh straneh)
1 zvezek A4 karo 1cmx1cm
1 velik brezčrtni zvezek
Škatla za čevlje, v kateri so spravljeni: voščenke - še uporabne lanske ali znamke Adel, 2 ploščata čopiča in 2 navadna (tanek in zelo debel), AERO
tempera barve velike tube: rumena, modra, rdeča, bela, črna, DAS masa 0,5 kg.
Risalni blok in 20 dodatnih risalnih listov, mat kolaž papir, krpica, lonček za vodo, gobica, zaščitna haljica.
1 velik črtani zvezek (11 mm)
1 velik brezčrtni zvezek
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kratke hlače, majica s kratkimi rokavi
Šolska peresnica: 12 barvic, 12 flomastrov, 2 svinčnika HB, radirka, šilček, škarjice, lepilo v stiku, mala šablona za 1. razred
Kartonasta mapa
Šolski copati z belo nedrsečo gumo
Še uporabne šolske potrebščine iz 1. razreda učenci uredijo, dopolnijo in prinesejo v 2. razred.
Učenci morajo imeti vse označeno z imenom in priimkom.
1 pisanka (lahko iz 2. razreda),
1 velik črtan zvezek 11mm
1 velik karo zvezek, kvadratki 1cm (lahko iz 2. razreda), veliko ravnilo s šablonami (iz 2. razreda)
velik brezčrten zvezek (iz drugega razreda)
risalni blok št. 5 + 20 risalnih listov ter kartonasta škatla (lahko iz 2. razreda, ki jo samo pregledate in dopolnite).
V škatli morajo biti: velike tempera barve v tubi ( bela, rumena, črna, modra, rdeča), črn tuš, voščenke, plastelin, 4 čopiči: dva ploščata (eden od teh
zelo širok), dva okrogla (eden od teh zelo tanek), krpica, gobica, lonček za vodo, paleta, zaščitna haljica (najbolje večja odrabljena majica s kratkimi
rokavi).
1 velik črtan zvezek 11mm
1 velik črtan zvezek 11mm
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi, v zimskem času dolge hlače in bombažna majica z dolgimi rokavi
svinčnik HB, barvice, škarje, lepilo, nalivno pero, šilček, rdeč kemični svinčnik
šolski copati z belo gumo
1 mali črtani zvezek, 1 velik črtan zvezek (razmik med vrsticami 1 cm in z robom - črto pri strani)
1 velik zvezek visoki karo, širina kvadratkov naj bo 5 mm
1 velik črtani zvezek
risalni blok št. 5 + 10 risalnih listov, velike tempera barve v tubi (bela, rumena, črna, modra, rdeča) škatla iz 3. razreda, ki jo samo pregledate in dopolnite.
V škatli morajo biti 4 čopiči: 2 okrogla - debel in zelo tanek ter 2 ploščata - kar debel in tanek, gobica ali krpica, lonček za vodo, paleta, časopisni papir,
zaščitna haljica ali srajca
1 velik črtani zvezek
1 velik črtani zvezek
1 velik črtani zvezek
Zaboj za tehniko: (F. Florjančič, S. Zajc: Gradivo: Naravoslovje in tehnika 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku naravoslovja in tehnike
ter… Izotech, izid 2012)
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi, v zimskem času dolge hlače in bombažna majica z dolgimi rokavi, brisačka
Šolske copate z belo gumo
Peresnica (svinčnik, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, barvice, flomastri, radirka, šilček), škarjice, mapa z elastiko, ravnilo s šablono, geotrikotnik,
šestilo
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2 črtana zvezka – format A4
2 zvezka – visoki karo – format A4
1 brezčrtni zvezek - format A4
geotrikotnik, velika šablona, šestilo
1 črtan zvezek – format A4
risalni blok (20 risalnih listov)
Škatla, v kateri naj bo: AERO tempera barvice + po 1 velika tuba osnovnih barv (rdeča, modra, rumena),
čopiči (2 ploščata – št. 4. in 10, 2 okrogla – št. 4 in 10),
DEBORA kolaž papir (mat), DAS masa 500 g, flomastri, paleta in posodica za vodo, krpica, stara majica, časopis
1 črtan zvezek – format A4
1 notni zvezek (lahko iz 4. r)
1 črtan zvezek – format A4
1 črtan zvezek – format A4
1 črtan zvezek – format A4
bela majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati
PERESNICA: pero, rdeč in moder kemični svinčnik, svinčnik HB, radirka, šilček, škarje, lepilo v stiku, lesene barvice
ŠOLSKI COPATI z nedrsečo belo gumo
Vse potrebščine morajo biti označene z imenom in priimkom.
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1 mali črtan zvezek (11mm) iz zbirke Tako lahko
2 velika brezčrtna zvezka formata A4
1 zvezek formata A4 (velik) karo 1 cm X 1 cm iz zbirke Tako lahko
1 velik brezčrtni zvezek za bralno značko (uporabi se ga od 1. do 3. razreda)
2 ploščata in 2 okrogla čopiča (tanek in debel), rumena, rdeča, modra, črna in bela tempera barva (velike tube Aero), risalni blok z 20 risalnimi listi,
mat kolaž papir, plastelin, Das masa bela ½ kg, voščenke Adel, krpica, lonček za vodo
kratke hlače in svetla majica s kratkimi rokavi
peresnica: 2 navadna svinčnika HB (debela, srednje trda, trikotno oblikovana), radirka, šilček, škarje, lepilo v stiku, 12 barvic (trikotno oblikovane,
debele), flomastri (tanki)
matematična šablona za 1. razred (mala šablona)
šolski copati z gumo (ne črno)
zobna ščetka s tankim ročajem
šolska torba
Učenci morajo imeti vse šolske potrebščine označene z imenom.
Če bodo učenci obiskovali izbirni predmet angleščina potrebujejo še:
1 brezčrtni zvezek formata A4(velik).
1 velik črtani zvezek (11mm)
1 veliko pisanko (s črtami na obeh straneh)
1 velik karo zvezek 1 cm X 1 cm
1 velik brezčrtni zvezek
1 velik črtani zvezek
Vsi zvezki naj bodo iz programov Tako lahko.
1 mali brezčrtni zvezek
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi
Šolska peresnica: 12 barvic, 12 flomastrov, 2 svinčnika HB, radirka, šilček, škarjice, lepilo v stiku, matematična šablona za 1. razred
Šolski copati z belo nedrsečo gumo
Še uporabne šolske potrebščine iz 1. razreda učenci uredijo, dopolnijo in prinesejo v 2. razred.
Učenci morajo imeti vse označeno z imenom in priimkom.
Priporočamo debele barvice trikotno oblikovane.
1 velika pisanka( lahko iz 2. razreda), 1 velik črtan zvezek 11 mm
1 velik karo zvezek, kvadratki 1cm ( lahko iz 2. razreda), veliko ravnilo s šablono
1 velik zvezek brez črt (lahko iz 2. razreda)
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Škatla za čevlje, v kateri naj bodo: 2 ploščata čopiča ( debel in tanek), en debel okrogel čopič, voščenke, kolaž papir, lepilo, škarje, gobica, lonček za
vodo, tempera barve (dokupite manjkajoče), zaščitna haljica, DAS masa, risalni blok št. 5 in še 20 risalnih listov- vse potrebščine dokupite k manjkajočim
lanskim)
1 velik brezčrtni zvezek ( lahko iz 2. razreda)
1 velik črtan zvezek
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi
Peresnica ( svinčnik, pero, barvice- do 12, flomastri - do 12, radirka, šilček, rdeč kemični svinčnik), šolski copati z nedrsečo belo gumo
1 mali črtani zvezek
1 črtan zvezek - format A4 (razmik med črtami 1 cm)
1 zvezek - visoki karo - format A4
Šestilo, geotrikotnik, velika šablona
1 črtani zvezek- format A4
ŠKATLA. v kateri naj bo: risalni blok A5(20 listov), tempera barve AERO, bela barva - velika tuba, voščenke-lahko rabljene, DEBORA - kolaž papir (mat),
čopiči (debel ploščat, debel in tanek okrogel, lonček za vodo, krpica,paleta, stara majica, časopis
1 črtan zvezek - format A4
1 črtan zvezek - format A4
1 črtan zvezek - format A4
Zaboj za tehniko: (F. Florjančič, S. Zajc: Gradivo: Naravoslovje in tehnika 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku naravoslovja in tehnike
ter… Izotech, izid 2012)
bela majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati
PERESNICA: nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, barvice, flomastri, radirka, šilček, škarje, svinčnik HB
MAPA (kartonasta) z elastiko
ŠOLSKI COPATI z belo nedrsečo gumo
2 črtana zvezka - format A4
2 zvezka - visoki karo - format A4
1 brezčrtni zvezek - format A4
geotrikotnik, velika šablona, šestilo
1 velik črtani zvezek
risalni blok (20 risalnih listov),
ŠKATLA, v kateri naj bo: AERO tempera barvice + po 1 velika tuba osnovnih barv( rdeča, modra, rumena), čopiči ( 2 ploščata - št. 4 in 10, 2 okrogla - št.
4. in 10), DEBORA kolaž papir (mat), DAS masa 500 g, flomastri, paleta in posodica za vodo, krpica, stara majica, časopis
1 črtan zvezek - format A4
1 notni zvezek (lahko iz 4. razreda)
1 črtna zvezek - format A4
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GOS
ŠPO
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ročni zemljevid Slovenije, 1: 500 000, DZS,
ISBN: 9789610201915
cena: 5,80 eur
1 črtan zvezek - format A4
Praktična gradiva 5, navodila in praktična gradiva za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih,
ISBN: 9789616740258 cena : 11,00 eur
1 črtan zvezek - format A4
bela majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati
PERESNICA: pero, rdeč in moder kemični svinčnik, svinčnik HB, tehnični svinčnik, radirka, šilček, škarje, lepilo v stiku, lesene barvice
MAPA (kartonasta) z elastiko
ŠOLSKI COPATI z nedrsečo belo gumo

Šempeter pri Gorici, 29. 3. 2018

mag. Primož Hvala Kamenšček
ravnatelj
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