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IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1. RAZRED, 

 KI JIH UČENCI DOBIJO V ŠOLI BREZPLAČNO 

 

 

 

 

IZBOR POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED, KI JIH JE POTREBNO KUPITI 

Zvezki Predmet  

2x ZVEZEK, veliki A4, črtasti slovenščina,  

izbirni predmet angleščina 

 

1x ZVEZEK, veliki A4, 1 cm karo (veliki karo) matematika  

1x ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni spoznavanje okolja, 

glasbena umetnost 

 

1x ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni jutranje varstvo in 

podaljšano bivanje 

 

 

Ostale potrebščine: 

 šolska torba 

 šolski copati 

 zaščitna majica za likovno umetnost 

 peresnica 

 2x navadni svinčnik HB 

 šilček s škatlico 

 mehka radirka 

 barvice (12) 

 flomastri 

Naziv Predmet 

M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 1, samostojni delovni zvezek za 
matematiko, 3 deli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 

matematika 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, delovni zvezek za 
opismenjevanje - velike tiskane črke, 1. del, založba ROKUS-
KLETT, količina: 1 

slovenščina 



 škarje 

 2x lepilo v stiku 

 1x lepilni trak (selotejp) 

 ravnilo mala šablona 

 ovitki za zvezke in delovne zvezke 

 

Potrebščine za likovno umetnost:  

 

 kolaž papir 

 mapa za likovne izdelke v velikosti A3 

 

Športna oprema: 

 vrečka za športno opremo 

 športna oprema (majica s kratkimi rokavi, kratke hlače) 

 

 

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

šolske potrebščine. 

 

Ostali material bomo naročili v šoli. 
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IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV ZA 2. RAZRED, 

 KI JIH UČENCI DOBIJO V ŠOLI BREZPLAČNO 

 
 

Naziv           Predmet 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, samostojna delovna 
zvezka za slovenščino, 2. dela, založba ROKUS-KLETT 

          slovenščina 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, delovni zvezek za 
opismenjevanje - male tiskane in pisane črke, 2.del, založba 
ROKUS-KLETT 

          slovenščina 

M. Rajšp, J. Žic et al.: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezki 
za matematiko, 3. deli, založba ROKUS-KLETT 

          matematika 

 

   

   

IZBOR POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED, KI JIH JE POTREBNO KUPITI 

Zvezki          Predmet  

2x ZVEZEK, veliki A4, črtasti slovenščina, 

angleščina 

 

1x ZVEZEK, veliki A4, 1 cm karo matematika  

1x ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni spoznavanje okolja in 

glasbena umetnost 

 

1x PISANKA ˝TAKO LAHKO˝, velika A4 slovenščina  

 

1x ZVEZEK, mali, brezčrtni                                                        za beležko  

 

Ostale potrebščine:     

 šolska torba       

 šolski copati      

 peresnica      

 navadni svinčnik HB     

 šilček (zaželeno s posodico)                       

 radirka (mehka)          



 barvice         

 flomastri 

 kartonska mapa z elastiko             

 ravnilo mala šablona                                      

  

Potrebščine za likovno umetnost:      

 škarje 

 lepilo v stiku ali tekoče lepilo  

(skozi celo šolsko leto bomo potrebovali več kosov, 2–3) 

 lepilni trak      

 kolaž papir 

 paleta  

 zaščitna majica 

 
Potrebščin, ki jih ima vaš otrok lepo ohranjene, ni potrebno kupovati novih (npr. 
škarje, kolaž papir …). 
 

Likovni material, ki ga v prvem razredu učenci niso porabili do konca, bodo 

uporabljali še v drugem razredu. Nekaj stvari bomo morali še dokupiti (npr. glino, 

Mekol lepilo, risalne liste …). 

 

Športna oprema: 

 oprema za športno vzgojo  
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IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV ZA 3. RAZRED, 

 KI JIH UČENCI DOBIJO V ŠOLI BREZPLAČNO 

 

Naziv                                                                                       Predmet 
           
  

M. Cotič, D. Felda, S. Mešanovič: NAŠA ULICA  3,               matematika 
delovni zvezek za matematiko (dva dela),  
založba DZS, EAN: 9789610208334                                                                        

             
 
 

 

 

IZBOR POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED, KI JIH JE POTREBNO KUPITI 

 

Zvezki            Predmet  

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

2x PISANKA, format  A4   slovenščina  

1x ZVEZEK, veliki A4, 1 cm karo matematika  

1x ZVEZEK, mali, A5, črtasti glasbena umetnost  

 1x ZVEZEK, mali, črtasti                                                       za beležko 

1  

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 
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IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV ZA 4. RAZRED, KI JIH JE POTREBNO KUPITI 

 

Naziv             Predmet  

M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, samostojni 
delovni zvezek v 4 delih s kodo za dostop do spletnih vsebin, 
založba DZS, EAN: 9789610207436 

            matematika       

P. Breznik: S KOLESOM V ŠOLO, delovni zvezek z 
brezplačno kodo za dostop do e-učbenika na spletu, prenova 
2017, založba PRIMOTEHNA, EAN: 9789619345481 

             kolesarski 
                 izpit 

 

   

 

 

IZBOR POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED, KI JIH JE POTREBNO KUPITI 

                                    

 

Zvezki                                    Predmet  

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

naravoslovje in tehnika 

 

1x ZVEZEK, veliki A4, nizki karo matematika  

1x ZVEZEK, mali, A5, črtani glasbena umetnost  
 

 

Neobvezni izbirni predmeti:                    

1x ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni tehnika  
 

1x ZVEZEK, veliki A4, črtasti                                                               nemščina 

 

 

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 
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IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV ZA 5. RAZRED, KI JIH JE POTREBNO KUPITI 

Naziv                        Predmet  

D. Kapko et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 - IZDAJA S 
PLUSOM, samostojni delovni zvezek za slovenščino, založba 
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612920180 

                     slovenščina  

M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni 
zvezek za matematiko, 2 dela, založba DZS, EAN: 
9789610203278 

                     matematika  

M. Novak: REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek za 
angleščino, prenova 2017, založba DZS-EPC, EAN: 
9789610208426 

                     angleščina  

 

 

IZBOR POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED, KI JIH JE POTREBNO KUPITI 

    

Zvezki                         Predmet 

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

naravoslovje in tehnika 

1x ZVEZEK, veliki A4, nizki karo matematika 

1x ZVEZEK, mali, A5, črtani z robom 

 

 

1x ZVEZEK, mali, A5, črtani z robom 

glasbena umetnost in gospodinjstvo  

(en zvezek za dva predmeta skupaj) 

 

slovenščina – domače naloge 

 

    Neobvezni izbirni predmeti:                               

   1x ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni 

   Lahko uporabite zvezek iz 4. razreda. 

 tehnika  

 

    1x ZVEZEK, veliki A4, črtasti                                                           nemščina 

 

 

 

 

 



Ostale potrebščine: 

 topografski in nemi zemljevid Slovenije 1:475.000  (plastificiran, s flomastrom in gobico) 

 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.) 

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

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

 svinčnika B2 in B4 

 voščenke 

 kolaž papir – mat (ne svetleč) 

 DASS masa (original) 

 paleta in lonček za vodo 

 črni tuš 

 risalno oglje 

 krpica za brisanje mize 

 zaščitna majica  

 

 

Športna oprema:  

 športna oprema 

 

 

 


