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IZBOR POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020  

PREDLAGA STROKOVNI AKTIV 

 

1. RAZRED 

 

 

zvezki predmet  

2 X ZVEZEK, veliki A4, črtasti slovenščina, angleščina  

1 X ZVEZEK, veliki A4, 1 cm karo matematika  

2 x ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni spoznavanje okolja, 

glasbena umetnost 

 

1 x  ZVEZEK, veliki A4, črtasti 

1 X ZVEZEK, mali, A5 

podaljšano bivanje  

beležka 

 

 

 

ostale potrebščine: 

 šolska torba  

 šolski copati 

 peresnica 

 2 x navadni svinčnik 

 šilček s škatlico 

 radirka 

 barvice (12) 

 škarje  

 2 x lepilo v stiku 

 2 x lepilni trak 

 kartonska mapa z elastiko 

 ravnilo mala šablona 

 zaščitna majica za likovno umetnost 

 mapa za likovne izdelke v velikosti  A3 

 športna oprema (majica s kratkimi rokavi, kratke hlače) 

 vrečka za športno opremo 

 ovitki za zvezke in delovne zvezke  

 etikete za zvezke 

Vsi zvezki in delovni zvezki naj bodo zaviti in podpisani. Prav tako podpišite vse šolske 

potrebščine. 

Ostali material bomo naročili v šoli. 



 

2. RAZRED 

 

 

zvezki predmet  

2 X ZVEZEK, veliki A4, črtasti slovenščina, angleščina  

1 X ZVEZEK, veliki A4, 1 cm karo matematika  

1 x ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni spoznavanje okolja in 

glasbena umetnost 

 

 

1 x  PISANKA ˝TAKO LAHKO˝, velika A4 slovenščina  

 

    1 x ZVEZEK, mali, brezčrtni  za BELEŽKO 

 

ostale potrebščine:     

 šolska torba       

 šolski copati      

 peresnica      

 navadni svinčnik HB     

 šilček (zaželeno s posodico)                       

 radirka (mehka)          

 barvice         

 kartonska mapa z elastiko             

 ravnilo mala šablona                                      

 oprema za športno vzgojo  

  

potrebščine za likovno umetnost:      

 škarje 

 lepilo v stiku (skozi celo šolsko leto bomo potrebovali več kosov, 2-3) 

 tekoče lepilo 

 lepilni trak      

 kolaž papir 

 paleta  

 zaščitna majica 

    

 

Potrebščine, katere ima vaš otrok lepo ohranjene, ni potrebno kupovati novih (npr. škarje, kolaž 
papir …). 
 
Likovni material, ki ga v prvem razredu nismo porabili do konca, bomo uporabljali še v drugem 

razredu. Nekaj stvari bomo morali še dokupiti (npr. glino, Mekol lepilo, risalne liste …). 



3. RAZRED 

 

zvezki                       predmet 

2 X ZVEZEK, veliki A4, črtasti spoznavanje okolja, angleščina 

1 X PISANKA, format  A4               slovenščina 

1 X ZVEZEK, veliki A4, 1 cm karo matematika 

1 x ZVEZEK, mali, A5, črtasti glasbena umetnost 

 

1 x ZVEZEK, mali, črtasti  za BELEŽKO 

 

ostale potrebščine: 

 kartonska mapa z zavihki 

 peresnica 

 flomastri  

 barvice 

 nalivno pero 

 šablona mala 

 šilček 

 svinčnik HB 

 radirka 

 škarje 

 lepilo 

 šolski copati z nedrsečimi podplati 
 

potrebščine za likovno umetnost: 

 tempera barvice 

 voščenke  

 Čopiči različnih debelin (5) 

 mapa za likovne izdelke v velikosti A3 formata   

 kolaž papir 

 paleta in lonček za vodo 

 kartonska škatla za likovne potrebščine 

 zaščitna majica za delo 

 

Risalne liste in DASS maso bomo naročili v šoli. 

 

športna oprema: 

 majica s kratkimi rokavi 

 kratke hlače ali trenirka 

 vrečka za športno opremo 

 



                                                                        4. RAZRED 

 

zvezki                       predmet  

4 X ZVEZEK, veliki A4, črtasti slovenščina, angleščina, družba,  

naravoslovje in tehnika 

 

1 X ZVEZEK, veliki A4, nizki karo matematika  

1 x ZVEZEK, mali, A5, črtani glasbena umetnost  
 

 

 

ostale potrebščine: 

 urejena peresnica (svinčnik, radirka, nalivno pero …) 

 geotrikotnik 

 ravnilo, velika šablona 

 šestilo 

 

 

 

potrebščine za likovno umetnost: 

 

 risalni blok – 30 risalnih listov 

 3 čopiči različnih debelin 

 tempera barve 

 voščenke 

 barvice 

 flomastri 

 krpica za brisanje 

 lepilo 

 škarje 

 DASS masa 

 

 

 

športna oprema: 

 športna oprema 

 

 

 



                                                                       5. RAZRED 

 

zvezki                       predmet  

4 X ZVEZEK, veliki A4, črtani z robom slovenščina, angleščina, družba,  

naravoslovje in tehnika 

 

1 X ZVEZEK, veliki A4, nizki karo matematika  

1 x ZVEZEK, mali, A5, črtani z robom glasbena umetnost in gospodinjstvo  

(en zvezek za dva predmeta skupaj) 

 

 

 

ostale potrebščine: 

 topografski in nemi zemljevid Slovenije 1:475 000  (plastificiran, s flomastrom in gobico), založba AJDA 

 peresnica  

 rdeč kemični svinčnik 

 šilček 

 radirka  

 navadni svinčnik HB 

 barvice 

 nalivno pero 

 flomastri 

 geotrikotnik 

 šestilo 

 škarje 

 lepilo v stiku 

 lepilni trak 

 

potrebščine za likovno umetnost: 

 tempera barve + dodatne večje tube RDEČE, MODRE, RUMENE in BELE barve 

 risalni blok - 40 listov (Listi naj bodo trši. Nekateri ponudniki ponujajo risalne bloke v katerih so mehki listi. Le ti niso primerni.) 

 4 x široki ploščati čopiči (debelina: 5, 8, 10 12) 

 4 x mehki čopiči (debelina: 5, 8, 10 12) 

 voščenke 

 kolaž papir – mat (nesvetleč) 

 DASS masa (original) 

 paleta in lonček za vodo 

 črni tuš 

 risalno oglje 

 krpica za brisanje mize 

 zaščitna majica 

Športna oprema:    

 športna oprema 

 



6. RAZRED 

 

 

 

naziv predmet 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK ZA SPISE, 20-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo, količina: 1 Matematika 

TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1 Matematika 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika 

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Geografija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Zgodovina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Naravoslovje 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Gospodinjstvo 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

BELI LISTI, veliki A4, 10 kosov v mapi, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, brezčrtni, količina: 1 Likovna umetnost 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Glasbena umetnost 
 
  



 

7. RAZRED 

 

 
 

naziv predmet 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK ZA SPISE, 20-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo, količina: 1 Matematika 

TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1 Matematika 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika 

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Geografija 

S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, 
PRENOVLJEN, založba MKZ 

Geografija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Zgodovina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Domovinska in 
državljanska kultura in 
etika 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Naravoslovje 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

BELI LISTI, veliki A4, 10 kosov v mapi, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Glasbena umetnost 

 
 

 

 

7. RAZRED - Izbirni predmeti 

naziv predmet 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Nemščina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Sodobna priprava hrane 

 
  



 
 

8. RAZRED 

 

 

naziv predmet 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK ZA SPISE, 20-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo, količina: 1 Matematika 

TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1 Matematika 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika 

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Geografija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Zgodovina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Domovinska in 
državljanska kultura in 
etika 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Biologija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1 Fizika 

TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1 Fizika 

TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični, količina: 1 Fizika 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Kemija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

BELI LISTI, veliki A4, 10 kosov v mapi, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Tehnika in tehnologija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Glasbena umetnost 

 
 

 

 

8. RAZRED - Izbirni predmeti 

naziv predmet 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Nemščina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Načini prehranjevanja 

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti, količina: 1 Poskusi v kemiji 

 
  



 
 

9. RAZRED 

 

 

naziv predmet 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK ZA SPISE, 20-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo, količina: 1 Matematika 

TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1 Matematika 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika 

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina 

TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1:475 000  
(plastificiran, s flomastrom in gobico), založba AJDA 

Geografija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Geografija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Zgodovina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Biologija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1 Fizika 

TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1 Fizika 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Fizika 

TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični, količina: 1 Fizika 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Kemija 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Glasbena umetnost 

 
 
 

 

9. RAZRED - Izbirni predmeti 

naziv predmet 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Nemščina 

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti, količina: 1 Poskusi v kemiji 

 


