1. RAZRED ŠEMPETER 2020/21
DELOVNI ZVEZEKI
Ne uporabljajo delovnih zvezkov.
OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ

MAT
LUM

GUM
ŠPO
SPO
DRUGO

NIP - TJA

1 črtan zvezek (11mm), format A4(velik),
1 velik brezčrtni zvezek za bralno značko (uporabljajo od 1. do 3. razreda),
slikovno – črkovna stavnica (lahko že rabljena; če kupite novo, priporočamo
stavnico Švigazajček založbe Izolit -zaradi primernega formata)
1 velik karo zvezek (1 cm X 1 cm) formata A4
matematična šablona za 1. razred (mala šablona)
kartonasta škatla (od čevljev), vanjo spravimo:
-2 ploščata in 2 okrogla čopiča (tanek in debel)
- vodene barvice
- voščenke
- 1 risalni blok z 20 risalnimi listi in dodatnih 10 risalnih listov
- kolaž papir (mat, ne svetleč)
- Das masa -½ kg
- krpica, lonček za vod, gobica,
- zaščitna haljica (lahko stara majica)
1 velik brezčrten zvezek
športna oprema: kratke hlače in majica s kratkimi rokavi
1 brezčrtni zvezek formata A4(velik)
šolska torba (lahka),
peresnica:
-2 navadna svinčnika HB (srednje trda),
-radirka, šilček, škarje,
-lepilo v stiku,
-12 barvic,
-flomastri + dodaten črn flomaster
mapa s trdimi platnicami
velik brezčrtni zvezek (A4) za podaljšano bivanje
šolski copati z gumo (ne črno!)
zobna ščetka s tankim ročajem
10 paketov ali 1 škatla robčkov (kar je ceneje)
1 velik brezčrtni zvezek

Učenci morajo imeti vse šolske potrebščine označene z imenom.

1. RAZRED VRTOJBA 2020/21
DELOVNI ZVEZEKI
Ne uporabljajo delovnih zvezkov.

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ

MAT
LUM

GUM
ŠPO
SPO
DRUGO

NIP - TJA

1 črtan zvezek (11mm), format A4(velik),
1 velik brezčrtni zvezek za bralno značko (uporabljajo od 1. do 3. razreda),
slikovno – črkovna stavnica (lahko že rabljena; če kupite novo, priporočamo
stavnico Švigazajček založbe Izolit -zaradi primernega formata)
1 karo zvezek (1 cm X 1 cm) format A4
matematična šablona za 1. razred (mala šablona)
Kartonasta škatla (od čevljev), vanjo spravimo:
- 3 ploščate in 3 okrogle čopiče (zelo tanek, srednje debeline in zelo debel9)
- vodene barvice
- voščenke
- 1 risalni blok s trdimi platnicami z 20 risalnimi listi in dodatnih 10 risalnih
listov
- kolaž papir (mat, ne svetleč)
- krpica, lonček za vod, gobica,
- zaščitna haljica (lahko stara majica)
1 brezčrten zvezek format A4
športna oprema: kratke hlače in majica s kratkimi rokavi
1 brezčrtni zvezek formata A4
šolska torba (lahka),
peresnica:
- 2 navadna svinčnika HB (srednje trda),
- radirka, šilček, škarje (ne majhne, ampak srednje velike)
- veliko lepilo v stiku,
- 12 barvic,
- flomastri + dodaten črn flomaster
mapa s trdimi platnicami
šolski copati z gumo (ne črno!)
zobna ščetka s tankim ročajem
1 škatla robčkov
1 brezčrtni zvezek format A4

Učenci morajo imeti vse šolske potrebščine označene z imenom.

1. RAZRED VOGRSKO 2020/21
DELOVNI ZVEZEKI:
NE KUPUJTE SAMI. NAKUP FINANCIRA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT IN
JIH BODO UČENCI DOBILI V ŠOLI.
SLOVENŠČINA
LILI IN BINE 1, delovni zvezek za opismenjevanje v dveh delih, Mira Kramarič, Milka
Kern, Majda Pipan, Rokus Klett, 2014, EAN: 9789612713157
MATEMATIKA
LILI IN BINE 1, Komplet z medpredmetnim delovnim zvezkom s kodo za Lilibi.si in
prilogami, Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Šefer, Vilma Kumše,
Martina Rajšp, Jasna Žic, Rokus Klett, 2016, EAN: 9789612716332

9,90 €

37,60 €
47,50 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ

MAT
SPO
ŠPO
LUM

DRUGO

1 velik črtan zvezek z velikimi tiskanimi črkami iz programa Lili in Bine
3831075929067
1 velik brezčrtni zvezek za bralno značko (zvezek učenci uporabljajo dve leti)
1 velik karo zvezek s številkami iz programa Lili in Bine 3831075929074
matematična šablona za 1. razred (mala šablona)
1 brezčrtni zvezek formata A4
kratke hlače in bela majica s kratkimi rokavi
Škatla od kompleta Lili in Bine, v kateri so spravljeni: voščenke ADEL, 2 ploščata
čopiča in 2 navadna ( tanek in zelo debel), vodene barvice, DAS masa 0,5 kg
bela ali rjava.
Risalni blok s trdimi platnicami z 20 risalnimi listi in dodatnih 10 risalnih listov,
mat kolaž papir.
Krpica, lonček za vodo, gobica, zaščitna haljica.
peresnica: 2 navadna svinčnika HB (srednje trda, trikotno oblikovana), radirka,
šilček, škarje, lepilo v stiku, 12 barvic (trikotno oblikovane), flomastri (tanki)
mapa s trdimi platnicami
šolski copati z gumo (ne črno)
zobna ščetka s tankim ročajem
šolska torba

Učenci morajo imeti vse šolske potrebščine označene z imenom.

2. RAZRED ŠEMPETER 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
NE KUPUJTE SAMI. NAKUP FINANCIRA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT IN
JIH BODO UČENCI DOBILI V ŠOLI.
MATEMATIKA
LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu s kodo za
Lilibi.si; Martina Rajšp, Jasna Žic, Založba Rokus Klett, EAN: 9789612716356
SLOVENŠČINA
LILI IN BINE delovni zvezek za opismenjevanje - 2. del, Mira Kramarič, Milka Kern,
Majda Pipan, Založba Rokus Klett, EAN: 9789612920036
SPOZNAVANJE OKOLJA
LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu s kodo
za Lilibi.si; Nataša Grošelj, Marija Ribič, Založba Rokus Klett EAN: 9789612716363

15,00 €

6,00 €
11,00 €
32,00 €

OSTALI PRIPOMOČKI
OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ

MAT
TJA
LUM

GUM
ŠPO
SPO
DRUGO

1 velik črtani zvezek (10 mm)
1 velika pisanka z vmesno črto obojestransko (priporočamo zbirka Tako Lahko),
1 velik brezčrtni zvezek za bralno značko (lahko iz 1. razreda)
1 velik karo zvezek, kvadratki 1cm,
mala šablona/ravnilo iz 1. razreda
1 velik brezčrtni zvezek (lahko iz 1. razreda)
risalni blok z 20 risalnimi listi,
kolaž papir (mat),
škatla za čevlje (lahko iz 1. razreda), v kateri naj bodo:
tempera barve (cel komplet) + velika tuba bele tempere,
4 čopiči: 2 ploščata, (eden od teh naj bo zelo širok), 2 okrogla (eden od teh zelo tanek),
krpica, gobica, paleta, lonček za vodo,
zaščitna haljica (najboljše večja odrabljena majica s kratkimi rokavi)
Vse potrebščine podpišite in kombinirajte z lanskimi ter dokupite samo
manjkajoče.
1 velik brezčrtni zvezek (priporočamo kar iz 1. razreda)
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi (vrečka za opremo)
1 velik črtani zvezek (10 mm)
torba,
peresnica (2 svinčnika HB, barvice , flomastri, radirka, šilček), lepilo za papir v stiku,
škarje, kartonasta mapa (lahko iz 1. razreda),
šolski copati z nedrsečo belo gumo,
zobna ščetka s tankim vratom.
Opomba: nalivno pero boste kupili tekom leta !

2. RAZRED VRTOJBA 2020/2021
DELOVNI ZVEZKI
NE KUPUJTE SAMI. NAKUP FINANCIRA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT IN
JIH BODO UČENCI DOBILI V ŠOLI.
MATEMATIKA
LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo za Lilibi.si, Martina
Rajšp, Jasna Žic, Založba Rokus Klett, EAN: 9789612716356
SLOVENŠČINA
LILI IN BINE delovni zvezek za opismenjevanje - 2. del, Mira Kramarič, Milka Kern,
Majda Pipan, Založba Rokus Klett, EAN: 9789612920036
SPOZNAVANJE OKOLJA
LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja s kodo za Lilibi.si,
Nataša Grošelj, Marija Ribič , Založba Rokus Klett, EAN: 9789612716363

15,00 €

6,00 €
11,00 €
32,00 €

OSTALI PRIPOMOČKI

SLJ

MAT
TJA
LUM

GUM
ŠPO
SPO
DRUGO

1 velik črtani zvezek,
1 velika pisanka z vmesno črto obojestransko (priporočamo zbirka Tako
Lahko),
1 velik brezčrtni zvezek za bralno značko iz 1. razreda
1 velik karo zvezek, kvadratki 1cm,
mala šablona/ravnilo iz 1. razreda
1 velik brezčrtni zvezek (lahko iz 1. razreda)
risalni blok z 20 risalnimi listi,
škatla za čevlje (lahko iz 1. razreda), v kateri naj bodo:
tempera barve (cel komplet) + velika tuba bela tempera,
4 čopiči: 2 ploščata, (eden od teh naj bo zelo širok), 2 okrogla (eden od teh zelo
tanek), krpica, gobica, paleta, lonček za vodo,
voščenke, kolaž papir (mat)
zaščitna haljica (najboljše večja odrabljena majica s kratkimi rokavi)
Vse potrebščine podpišite in kombinirajte z lanskimi ter dokupite samo
manjkajoče.
1 velik brezčrtni zvezek (priporočamo kar iz 1. razreda)
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi (vrečka za opremo)
1 velik črtani zvezek
torba, peresnica (2 svinčnika HB, barvice, flomastri, radirka, šilček), lepilo za
papir v stiku, škarje,
kartonasta mapa (lahko iz 1. razreda),
šolski copati z nedrsečo belo gumo,
zobna ščetka s tankim ročajem
Opomba: Nalivno pero boste kupili tekom leta.

2. RAZRED VOGRSKO 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
NE KUPUJTE SAMI. NAKUP FINANCIRA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT IN
JIH BODO UČENCI DOBILI V ŠOLI.
MATEMATIKA
LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo za Lilibi.si, Martina
Rajšp, Jasna Žic, Založba Rokus Klett, EAN: 9789612716356
SPOZNAVANJE OKOLJA
LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja s kodo za Lilibi.si,
Nataša Grošelj, Marija Ribič , Založba Rokus Klett, EAN: 9789612716363

15,00 €

11,00 €
26,00 €

OSTALI PRIPOMOČKI

SLJ

MAT
TJA
LUM

SPO
ŠPO
DRUGO

1 velik črtani zvezek
zvezek A4 – črtasti z vmesno črto, ABC-zvezek z malimi in velikimi pisanimi
črkami iz programa Lili in Bine, 3831075929623
zvezek A4 – črtasti z vmesno črto, ABC-zvezek z malimi tiskanimi črkami iz
programa Lili in Bine, 3831075929616
1 velik karo zvezek (1cm x 1cm)
1 velik brezčrtni zvezek
Škatla od kompleta Lili in Bine, v kateri so spravljeni: voščenke ADEL, 2 ploščata
čopiča in 2 navadna ( tanek in zelo debel), vodene barvice, DAS masa rjava ali
bela 0,5 kg,
risalni blok s trdimi platnicami z 20 risalnimi listi in dodatnih 10 risalnih listov,
mat kolaž papir,
krpica, lonček za vodo, gobica, zaščitna haljica.
1 velik črtani zvezek
kratke hlače, bela 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.
VSI ZVEZKI NAJ BODO IZ PROGRAMA Tako lahko ALI Lili in Bine.
Priporočamo trikotne svinčnike in barvice.
Še uporabne šolske potrebščine iz 1. razreda učenci uredijo, dopolnijo in
prinesejo v 2. razred.
Učenci morajo imeti vse označeno z imenom in priimkom.

3. RAZRED ŠEMPETER 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
NE KUPUJTE SAMI. NAKUP FINANCIRA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT IN
JIH BODO UČENCI DOBILI V ŠOLI.

SLOVENŠČINA
M. Grginič, M. Urbančič Jelovšek: ABC 3. Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo,
tretji del, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 3. razredu osnovne šole,
IZOLIT; EAN: 9789616625258
LILI IN BINE 3
komplet C (samostojni delovni zvezek za matematiko in slovenščino + koda in priloga
za angleščino), Založba Rokus Klett; EAN: 3831075928497

11,40 €
30,00 €

41,40 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ

1 velika pisanka (lahko iz 2. razreda)

MAT

1 velik karo zvezek, kvadratki 1 cm (lahko iz 2. razreda), veliko ravnilo s šablono (iz
2. razreda)

TJA
LUM

1 velik brezčrtni zvezek (lahko iz 2. razreda)
škatla za čevlje, v kateri naj bodo: komplet čopičev: ploščati št. 6, 10 in 14, okrogla
št. 6 in 8, voščenke, lepilo, gobica, lonček za vodo, tempera barve, DAS masa,
paleta, tanek črn alkoholni flomaster, črn tuš, oglje, časopisni papir, krpa za brisanje
(čopičev, palete, klopi).
risalni blok št. 5 in še 20 risalnih listov, kolaž papir (mat),
zaščitna haljica.
( Vse potrebščine kombinirajte z lanskimi in dokupite samo manjkajoče).

GUM

1 velik brezčrten zvezek (lahko iz 2. razreda)

ŠPO

kratke hlače in majica s kratkimi rokavi

SPO

1 velik črtan zvezek

DRUGO

peresnica (svinčnik, pero, barvice – do 12, flomastri – do 12, radirka, šilček, rdeč
kemični svinčnik, lepilo, škarje)
kartonasta mapa
šolski copati z belo gumo
zobna ščetka s tankim ročajem

3. RAZRED VRTOJBA 2020/21
DELOVNI ZVEZEKI
NE KUPUJTE SAMI. NAKUP FINANCIRA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT IN
JIH BODO UČENCI DOBILI V ŠOLI.
MATEMATIKA
M. Kramarič, M. Kern, M Pipan, N. Šefer, V. Kumše, M. Rajšp, J. Žic: LILI in BINE Matematika- samostojni delovni zvezek v 3 delih, Rokus Klett, EAN: 3831075925670
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: Računam z Lili in Binetom 3- Matematika- vadnica
za matematiko, Rokus Klett EAN: 3831075927445

15,00 €
8,90 €
23,90 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ
MAT
TJA
LUM

1 velika pisanka
1 velik karo zvezek, kvadratki 1cm, veliko ravnilo iz 2. r
1 velik brezčrtni zvezek (lahko iz 2. razreda)
risalni blok št. 5 in še 20 risalnih listov,
škatla za čevlje (lahko iz 2. razreda), v kateri naj bodo: velike tempera barve v tubi
(rumena, modra, rdeča, bela, črna), 4 čopiči: 2 ploščata, (eden od teh naj bo zelo
širok), 2 okrogla (eden od teh zelo tanek), črn tuš, voščenke, kolaž papir (mat), das
masa, črn alkoholni flomaster, krpica, gobica, paleta, lonček za vodo, zaščitna haljica
(najboljše večja odrabljena majica s kratkimi rokavi)

GUM
ŠPO
SPO
DRUGO

(Vse potrebščine kombinirajte z lanskimi in dokupite samo manjkajoče).
1 velik črtan zvezek
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi
1 velik črtan zvezek
peresnica (svinčnik, pero, barvice – do 12, flomastri – do 12, radirka, šilček,
rdeč kemični svinčnik), lepilo, škarje, kartonasta mapa, šolski copati z nedrsečo belo
gumo

3. RAZRED VOGRSKO 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
NE KUPUJTE SAMI. NAKUP FINANCIRA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT IN
JIH BODO UČENCI DOBILI V ŠOLI.
MATEMATIKA
M. Kramarič, M. Kern, M Pipan, N. Šefer, V. Kumše, M. Rajšp, J. Žic: LILI in BINE Matematika- samostojni delovni zvezek v 3 delih, Rokus Klett; EAN: 3831075925670

15,00 €
15,00 €

OSTALI PRIPOMOČKI

SLJ
MAT
TJA
LUM

GUM
ŠPO
SPO
DRUGO

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 brezčrten zvezek (lahko iz 2. razreda)
škatla za čevlje, v kateri naj bodo: 2 ploščata čopiča (zelo širok in tanek), 2
okrogla čopiča (debel in zelo tanek), voščenke, kolaž papir (mat), krpica za
brisanje (čopičev, palete, klopi), 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 brezčrten zvezek (lahko iz 2. razreda)
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi
1 velik črtan zvezek
peresnica (svinčnik HB, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, barvice - do 12,
flomastri - do 12, radirka, šilček, škarje, lepilo), šolski copati z gumo (ne črno)

4. RAZRED ŠEMPETER 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
SLOVENŠČINA
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 - izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek za
slovenščino - jezik; N. Cajhen, N. Drusany, D. Kapko, M. Križaj in M. Bešter Turk,
Rokus Klett EAN: 9789612719296
MATEMATIKA
RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko + koda za dostop do
interaktivnega gradiva za matematiko; N. Centa et al,, Rokus Klett,
EAN: 9789612713294
ANGLEŠČINA
REACH FOR THE STARS 4, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole,
M. Novak, J. Nuč:, DZS, EAN: 9789610207245

17,50 €

19,00 €

14,50 €
51,00 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ
MAT

TJA
LUM

GUM
DRU
NIT

ŠPO
DRUGO

2 velika črtana zvezka (razmik med vrsticami 1 cm)
1 velik zvezek visoki karo,
1 velik brezčrten zvezek ,
šestilo, geo trikotnik
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.
1 velik črtan zvezek
1 velik črtan zvezek
1 velik črtan zvezek
Škatla za tehniko: (F. Florjančič, S. Zajc: Gradivo: Naravoslovje in tehnika 4,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku naravoslovja in tehnike
ter tehniških dnevih, Izotech, 9789616740241
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.

4. RAZRED VRTOJBA 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
SLOVENŠČINA
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 - izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek za
slovenščino - jezik; N. Cajhen, N. Drusany, D. Kapko, M. Križaj in M. Bešter Turk,
Rokus Klett EAN: 9789612719296
MATEMATIKA
RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko + koda za dostop do
interaktivnega gradiva za matematiko; N. Centa et al,, Rokus Klett,
EAN: 9789612713294
ANGLEŠČINA
REACH FOR THE STARS 4, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole,
M. Novak, J. Nuč:, DZS, EAN: 9789610207245

17,50 €

19,00 €

14,50 €
51,00 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ
MAT
TJA
LUM

GUM
DRU
NIT
ŠPO
DRUGO

2 velika črtana zvezka
1 velik zvezek visoki karo, šestilo, geo trikotnik, veliko ravnilo s šablono (iz 3.
razreda)
1 velik črtan zvezek
risalni blok št. 5 in še 20 risalnih listov,
škatla za čevlje (lahko iz 3. razreda), v kateri naj bodo:
tempera barve, bela tempera v tubi, paleta, lonček za vodo,
4 čopiči: 2 ploščata (zelo širok in tanek), 2 okrogla (debel in zelo tanek),
vodoodporne voščenke, kolaž papir (mat), das masa, tanek črn alkoholni flomaster,
zaščitna haljica (najboljše večja odrabljena majica),
časopisni papir,
krpa za brisanje (čopičev, palete, klopi)
Vse potrebščine kombinirajte z lanskimi in dokupite samo manjkajoče.
1 velik črtan zvezek (lahko lanski)
1 velik črtan zvezek
1 velik črtan zvezek
kratke hlače in majica s kratkimi rokavi
peresnica (2 svinčnika HB, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, barvice – do 12,
flomastri – neobvezno, radirka, šilček, lepilo, škarje)
kartonasta mapa
šolski copati z belo gumo
zobna ščetka s tankim ročajem

4. RAZRED VOGRSKO 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
SLOVENŠČINA
N. Cajhen, N. Drusany, D. Kapko, M. Križaj in M. Bešter Turk.: GRADIM SLOVENSKI
JEZIK 4, izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek (v dveh delih), Rokus Klett
EAN: 9789612719296
MATEMATIKA
N. Centa et al. , RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov - 4 deli
za matematiko v 4. razredu osnovne šole, Rokus Klett, EAN: 9789612713294
ANGLEŠČINA
REACH FOR THE STARS 4, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole,
M. Novak, J. Nuč:, DZS, EAN: 9789610207245

17,50 €

19,00 €

14,50 €
51,00 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ
MAT
TJA
LUM

2 velika črtana zvezka
1 velik zvezek - visoki karo
šestilo, geo trikotnik, velika šablona iz 3.r.
1 velik črtan zvezek
risalni blok št. 5 in še 20 risalnih listov,
škatla za čevlje (lahko iz 3. razreda), v kateri naj bodo: tempera barve, bela tempera
v tubi, 4 čopiči: 2 ploščata (zelo širok in tanek), 2 okrogla (debel in zelo tanek), črn tuš,
vodoodporne voščenke, kolaž papir (mat), das masa, paleta, lonček za vodo, zaščitna
haljica (najboljše večja odrabljena majica), časopisni papir, krpa za brisanje (čopičev,
palete, klopi)

GUM
DRU
NIT

Vse potrebščine kombinirajte z lanskimi in dokupite samo manjkajoče.
1 velik črtan zvezek
1 velik črtan zvezek
1 velik črtan zvezek

Škatla 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)
ŠPO
DRUGO

majica s kratkimi rokavi, kratke hlače
PERESNICA: svinčnik HB, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, barvice, flomastri,
radirka, šilček, škarje, lepilo
MAPA (kartonasta) z elastiko
ŠOLSKI COPATI z gumo (ne črno)
ZOBNA ŠČETKA s tankim ročajem

5. RAZRED ŠEMPETER 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
SLOVENŠČINA
M. Kocjan Barle, K. Briški, M. Miklavčič: ZNANKA ALI UGANKA 5, slovenščina za 5. r
osnovne šole, Modrijan, samostojni delovni zvezek ;
1. del EAN: 9789612417918 in 2. del EAN: 9789612418038
MATEMATIKA
T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban, dr. M. Rugelj: MATEMATIKA 5,
samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole,
Mladinska knjiga Založba, d. d.;
1. del EAN: 9789610143635 in 2. del EAN: 9789610143642
ANGLEŠČINA
M. Novak, J. Nuč, D. Š. Novosel: REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek za
angleščino v 5. razredu osnovne šole, DZS; EAN: 9788634137309
(Učenci bodo potrebovali tudi delovni zvezek Reach for the stars 4 iz 4. razreda.
DRUŽBA
Ročni zemljevid Slovenije, 1: 500 000, DZS; EAN: 9789610201915
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
S. Zajc, F. Florjančič: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, Praktična gradiva 5, navodila in
praktična gradiva za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih, Založba Izotech;
EAN: 9789616740258
GOSPODINJSTVO
A. Štucin, S. Femc Knaflič: ZBIRKA AKTIVNOSTI (s prilogami in interaktivnim
gradivom) ZA GOSPODINJSTVO V 5. R., založba Rokus Klett; EAN: 9789612718701

17,80 €

16, 80 €

16,50 e
5,80 €

13,00 €

4,80 €
74,70 €

OSTALI PRIPOMOČKI 2020/21
SLJ
MAT
TJA
LUM

GUM
DRU
NIT
GOS
ŠPO
DRUGO

2 velika črtana zvezka (A4)
2 velika zvezka VISOKI KARO (A4), 1 velik brezčrtni zvezek (A4), šablona, geotrikotnik,
šestilo
1 velik črtan zvezek (A4)
20 risalnih listov, AERO tempera barvice, kolaž papir DEBORA, DAS masa (500g),
okrogla čopiča št. 4 in 10, ploščata čopiča št. 4 in 10, flomastri, voščenke (lahko
rabljene), črn tuš, paleta, krpa za brisanje (čopičev, palete, klopi), 2 izvoda starega
časopisa. Pripomočki naj bodo v likovni škatli.
1 velik črtan zvezek (lahko lanski) + mali notni zvezek
1 velik črtan zvezek (A4)
1 velik črtan zvezek (A4)
1 velik črtan zvezek (A4)
bela majica kratek rokav, kratke hlače, športni copati
Peresnica, pero, rdeč in moder kemični svinčnik, navaden svinčnik HB, šilček, radirka,
navadne barvice, lepilo v stiku, škarje, šolski copati. Z imenom in priimkom naj bodo
označeni vsi zvezki in pripomočki za posamezen predmet.

5. RAZRED VRTOJBA 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
SLOVENŠČINA
M. Kocjan Barle, K. Briški, M. Miklavčič: ZNANKA ALI UGANKA 5, slovenščina za 5. r
osnovne šole, Modrijan, samostojni delovni zvezek ;
1. del EAN: 9789612417918 in 2. del EAN: 9789612418038
MATEMATIKA
T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban, dr. M. Rugelj: MATEMATIKA 5,
samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole, Mladinska
knjiga Založba, d. d.;
1. del EAN: 9789610143635 in 2. del EAN: 9789610143642
ANGLEŠČINA
M. Novak, J. Nuč, D. Š. Novosel: REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek za
angleščino v 5. razredu osnovne šole, DZS; EAN: 9788634137309
(Učenci bodo potrebovali tudi delovni zvezek Reach for the stars 4 iz 4. razreda.
DRUŽBA
Ročni zemljevid Slovenije, 1: 500 000, DZS; EAN: 9789610201915
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
S. Zajc, F. Florjančič: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, Praktična gradiva 5, navodila in
praktična gradiva za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih, Založba Izotech;
EAN: 9789616740258
GOSPODINJSTVO
A. Štucin, S. Femc Knaflič: ZBIRKA AKTIVNOSTI (s prilogami in interaktivnim
gradivom) ZA GOSPODINJSTVO V 5. R., založba Rokus Klett; EAN: 9789612718701

17,80 €

16, 80 €

16,50 e
5,80 €

13,00 €

4,80 €
74,70 €

OSTALI PRIPOMOČKI 2020/21
SLJ
MAT
TJA
LUM

GUM
DRU
NIT
GOS
ŠPO
DRUGO

2 velika črtana zvezka (A4)
2 velika zvezka VISOKI KARO (A4), 1 velik brezčrtni zvezek (A4), šablona, geotrikotnik,
šestilo
1 velik črtan zvezek (A4)
20 risalnih listov, AERO tempera barvice, kolaž papir DEBORA, DAS masa (500g),
okrogla čopiča št. 4 in 10, ploščata čopiča št. 4 in 10, flomastri, voščenke (lahko
rabljene), črn tuš, paleta, krpa za brisanje (čopičev, palete, klopi), 2 izvoda starega
časopisa. Pripomočki naj bodo v likovni škatli.
1 velik črtan zvezek (lahko lanski) + mali notni zvezek
1 velik črtan zvezek (A4)
1 velik črtan zvezek (A4)
1 velik črtan zvezek (A4)
bela majica kratek rokav, kratke hlače, športni copati
Peresnica, pero, rdeč in moder kemični svinčnik, navaden svinčnik HB, šilček, radirka,
navadne barvice, lepilo v stiku, škarje, šolski copati. Z imenom in priimkom naj bodo
označeni vsi zvezki in pripomočki za posamezen predmet.

5. RAZRED VOGRSKO 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
SLOVENŠČINA
M. Kocjan Barle, K. Briški, M. Miklavčič: ZNANKA ALI UGANKA 5, slovenščina za 5. r
osnovne šole, Modrijan, samostojni delovni zvezek ;
1. del EAN: 9789612417918 in 2. del EAN: 9789612418038
MATEMATIKA
T. Bogataj, T. Drašler, L. Kozarski, K. Leban, dr. M. Rugelj: MATEMATIKA 5, samostojni
delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole, Mladinska knjiga
Založba, d. d.;
1. del EAN: 9789610143635 in 2. del EAN: 9789610143642
ANGLEŠČINA
M. Novak, J. Nuč, D. Š. Novosel: REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek za
angleščino v 5. razredu osnovne šole, DZS; EAN: 9788634137309
(Učenci bodo potrebovali tudi delovni zvezek Reach for the stars 4 iz 4. razreda.
DRUŽBA
Ročni zemljevid Slovenije, 1: 500 000, DZS; EAN: 9789610201915
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
S. Zajc, F. Florjančič: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, Praktična gradiva 5, navodila in
praktična gradiva za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih, Založba Izotech;
EAN: 9789616740258
GOSPODINJSTVO
A. Štucin, S. Femc Knaflič: ZBIRKA AKTIVNOSTI (s prilogami in interaktivnim gradivom)
ZA GOSPODINJSTVO V 5. R., založba Rokus Klett; EAN: 9789612718701

17,80 €

16, 80 €

16,50 e
5,80 €

13,00 €

4,80 €
74,70 €

OSTALI PRIPOMOČKI 2020/21
SLJ
MAT
TJA
LUM

GUM
DRU
NIT
GOS
ŠPO
DRUGO

2 velika črtana zvezka (A4)
2 velika zvezka VISOKI KARO (A4), 1 velik brezčrtni zvezek (A4), šablona,
geotrikotnik, šestilo
1 velik črtan zvezek (A4)
20 risalnih listov, AERO tempera barvice, kolaž papir DEBORA, DAS masa (500g),
okrogla čopiča št. 4 in 10, ploščata čopiča št. 4 in 10, flomastri, voščenke (lahko
rabljene), črn tuš, paleta, krpa za brisanje (čopičev, palete, klopi), 2 izvoda starega
časopisa. Pripomočki naj bodo v likovni škatli.
1 velik črtan zvezek (lahko lanski) + mali notni zvezek
1 velik črtan zvezek (A4)
1 velik črtan zvezek (A4)
1 velik črtan zvezek (A4)
bela majica kratek rokav, kratke hlače, športni copati
Peresnica, pero, rdeč in moder kemični svinčnik, navaden svinčnik HB, šilček,
radirka, navadne barvice, lepilo v stiku, škarje, šolski copati. Z imenom in
priimkom naj bodo označeni vsi zvezki in pripomočki za posamezen predmet.

6. RAZRED 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
SLOVENŠČINA
N. Cajhen et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 6 – izdaja s plusom, samostojni delovni
zvezek za slovenščino v 6. razredu (1. in 2. del), Rokus Klett, EAN: 9789612718466
ANGLEŠČINA
Diana Goodey, Noel Goodey, MESSAGES 1 New Edition, delovni zvezek s CD-jem,
Rokus Klett, EAN: 3831075927476
MATEMATIKA
L. Željko, A. Verbinc, M. Vatovec: MATEMATIKA 6, samostojni delovni zvezek za
matematiko v šestem razredu, Mladinska knjiga,; EAN: 1 del – 9789610143482 in 2.
del - 9789610143499
NARAVOSLOVJE
Devetak et al: NARAVOSLOVJE 6, Interaktivni učni komplet nove generacije za
naravoslovje v 6. razredu OŠ, Rokus Klett, EAN: 9789612716288.
GEOGRAFIJA
ATLAS SVETAZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, Mladinska knjiga
EAN 9789610113393

17,90 €

14,90 €

16,80 €

14,90 €

34,96 €
99,46 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ
MAT
TJA
LUM

GUM
GEO
ZGO
NAR
TIT
GOS
ŠPO
NIP – TJI
NIP – RAČ
NIP - ŠPO
NIP - TEH

velika mapa na sponke in mali črtani zvezek
zvezek karo (5 mm X 5mm) – format A4, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB, mapa
Velik črtan zvezek.
Svinčnik B 2, črn tuš, škarje, lepilo, tempera barve AERO, paleta, lonček, ploščati
čopiči št.2,6,10, stara bombažna krpa za brisanje( velikost kot kuhinjska krpa), PVC
mapa in 10 brezčrtnih listov A4. Vse naj bo v škatli, ki jo imajo učenci v garderobni
omarici.
Ostali material : risalni listi, glina, tiskarska barva, karton... nabavi šola in se stroški
porazdelijo med učence ter poravna po položnici.
Velik črtan zvezek (lahko lanski) + mali notni zvezek
Velik črtan zvezek.
Velik črtan zvezek.
Velika mapa na sponke
Velik brezčrtni zvezek, lok in žagice za les, ravnilo
Velik črtan zvezek , lahko lanski
bela majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati
velik črtan zvezek (lahko iz prejšnjega leta)
bela majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati
velik brezčrtni zvezek, lok in žagice za les

7. RAZRED 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
SLOVENŠČINA
N. Cajhen et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7 - izdaja s plusom, samostojni delovni
zvezek za slovenščino v 7. razredu (1 in 2 del), Rokus-Klett, EAN 3831075925656;
ANGLEŠČINA
Diana Goodey, Noel Goodey, MESSAGES 2 New Edition, delovni zvezek s CD-jem,
Rokus Klett, EAN: 3831075927469
Učenci bodo potrebovali tudi delovni zvezek iz 6. razreda Messages 1.
MATEMATIKA
L. Željko, A. Verbinc, M. Vatovec, M. Štefančič: MATEMATIKA 7, samostojni delovni
zvezek za matematiko v 7. razredu, Mladinska knjiga; EAN 1. del 9789610144656 in
2. del 9789610144663
GEOGRAFIJA
ATLAS SVETAZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, Mladinska knjiga
EAN 9789610113393; (učenci imajo atlas že iz 6. razreda)
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
PRAKTIČNO GRADIVO 7, praktično gradivo za tehniko in tehnologijo v 7. razredu
osnovne šole, IZOTECH ZALOŽBA, EAN: 3830032570076

17,90 €

14,90 €

16,80 €

0€

11,00 €
60,60 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ
MAT
TJA
LUM

velika mapa na sponke in mali črtani zvezek
zvezek karo (5 mm X 5mm) – format A4, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB, mapa
Velik črtan zvezek.
Svinčnik B 2, črn tuš, škarje, lepilo, tempera barve AERO, paleta, lonček, ploščati
čopiči št.2,6,10, stara bombažna krpa za brisanje( velikost kot kuhinjska krpa), PVC
mapa in 10 brezčrtnih listov A4, plošča za linorez ( zelena), nožički za linorez.
Vse naj bo v škatli, ki jo imajo učenci v garderobni omarici.
Ostali material : risalni listi, glina, tiskarska barva, karton... nabavi šola in se stroški
porazdelijo med učence ter se poravna po položnici.

GUM
GEO
ZGO
DKE
NAR
TIT
ŠPO

Velik črtan zvezek (lahko lanski)
Velik črtan zvezek ( lahko lanski).
Velik črtan zvezek.
velik črtan zvezek
Velika mapa na sponke iz šestega razreda
Velik brezčrtni zvezek, lanski, lok in žagice za les, ravnilo
bela majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati

8. RAZRED 2020/21
DELOVNI ZVEZKI
SLOVENŠČINA
N. Cajhen et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8 - izdaja s plusom, samostojni delovni
zvezek za slovenščino v 8. razredu (1. in 2. del), Rokus- Klett; EAN: 9789612717124,
ANGLEŠČINA
D. Goodey, N. Goodey, MESSAGES 3, New Edition, delovni zvezek s CD-jem, Rokus
Klett, EAN: 3831075927452
Učenci bodo potrebovali tudi delovni zvezek iz 7. razreda Messages 2.
BIOLOGIJA
U. Lunder, D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, Interaktivni učni komplet nove
generacije za biologijo v 8. razredu, Rokus-Klett, EAN: 9789612713591
KEMIJA
Mežnar, Fon: KEMIJA 8, Interaktivni učni komplet nove generacije za kemijo v 8.
razredu, Rokus Klett, EAN 9789612716301
GEOGRAFIJA
ATLAS SVETAZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, Mladinska knjiga
EAN 9789610113393; (učenci imajo atlas že iz 6. razreda)
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
PRAKTIČNO GRADIVO 8, praktična gradiva za tehniko in tehnologijo v 8. razredu
osnovne šole; IZOTECH ZALOŽBA, EAN: 3830032570083

17,90 €

14,90 €

14,90 €

14,90 €

0€

11,00 €
73,60 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ
MAT
TJA
LUM

GUM
GEO
ZGO
DKE
FIZ
KEM
BIO
TIT
ŠPO

velika mapa na sponke in mali črtani zvezek
zvezek karo (5 mm X 5mm) – format A4, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB, mapa
Velik črtan zvezek.
Svinčnik B 2, škarje, lepilo, kolaž papir, tempera barve AERO, paleta, lonček, ploščati
čopiči št.2,6,10, stara bombažna krpa za brisanje( velikost kot kuhinjska krpa), PVC
mapa in 10 brezčrtnih listov A4.
Vse naj bo v škatli, ki jo imajo učenci v garderobni omarici.
Ostali material : risalni listi, glina, tiskarska barva, karton... nabavi šola in se stroški
porazdelijo med učence ter poravna po položnici.
Velik črtan zvezek (lahko lanski)
Velik črtan zvezek.
Velik črtan zvezek.
velik črtan zvezek (lahko iz prejšnjega leta)
Velik karirast zvezek, (5 mm x 5 mm), geotrikotnik
Velika mapa na sponke ali velik zvezek (črtan ali karo 5mm x 5 mm).
Velika mapa na sponke iz 7. razreda
Velik brezčrtni zvezek, lanski, lok in žagice za les, ravnilo
bela majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati

9. RAZRED 2020/21
DELOVNI ZVEZEKI
SLOVENŠČINA
N. Cajhen et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9 – izdaja s plusom: samostojni delovni
zvezek za slovenščino v 9. razredu (1. in 2. del), Rokuss Klett, EAN: 9789612717933
ANGLEŠČINA
D. Goodey, N. Goodey, M. Lecy: MESSAGES 4 New Edition, Delovni zvezek za
angleščino z avdio CD-jem v 9. razredu, Rokus Klett, EAN: 9789612716424
Učenci bodo potrebovali tudi delovni zvezek iz 8. razreda Messages 3.
BIOLOGIJA
T. Pangerc Žnidaršič, M. Starčič Erjavec, V. Klokočovnik: BIOLOGIJA 9, Interaktivni
učni komplet nove generacije za biologijo v 9. razredu, Rokus-Klett,
EAN: 9789612716646
GEOGRAFIJA
Ročni zemljevid Slovenije, 1: 500 000, DZS; EAN: 9789610201915

17,90 €

14,90 €

14,90 €

5,80 €
53,50 €

OSTALI PRIPOMOČKI
SLJ
MAT
TJA
LUM

GUM
GEO
ZGO
FIZ
KEM
BIO
ŠPO

velika mapa na sponke in mali črtani zvezek
zvezek karo (5 mm X 5mm) – format A4, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB, mapa ,
dvovrstično žepno računalo
Velik črtan zvezek.
Svinčnik B 2, škarje, lepilo, tempera barve AERO, paleta, lonček, ploščati čopiči
št.2,6,10, stara bombažna krpa za brisanje( velikost kot kuhinjska krpa), PVC mapa in
10 brezčrtnih listov A4, plošča za linorez ( zelena), nožički za linorez.
Vse naj bo v škatli, ki jo imajo učenci v garderobni omarici.
Ostali material : risalni listi, glina, tiskarska barva, karton... nabavi šola in se stroški
porazdelijo med učence ter poravna po položnici.
Velik črtan zvezek (lahko lanski)
Velik črtan zvezek.
Velik črtan zvezek.
Velika mapa ali zvezek iz 8. razreda (lanski).
Velika mapa na sponke iz 8. razreda
bela majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati

IZBIRNI PREDMETI
Seznami potrebščin za izbirne predmete bomo pripravili, ko bomo pripravili seznam predmetov, ki se
bodo izvajali v šolskem letu 2020/21.

