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Hoče, 23. 4. 2020

POTREBŠČINE za 1. RAZRED
v šolskem letu 2020/2021
Poleg medpredmetnih delovnih zvezkov, ki jih priskrbi šola, potrebuje Vaš otrok še
naslednje šolske potrebščine:
 SPO - 1 veliki brezčrtni (A4) zvezek, 60-listni
 TJA - 1 veliki brezčrtni (A4) zvezek, 60-listni
 SLJ - 1 veliki črtni (A4) zvezek (zvezek LILI IN BINE – brez zapisanih črk)
1 mali črtni zvezek z razmikom – 11 mm (zvezek LILI IN BINE)
 GUM - 1 veliki črtni (A4) zvezek (zvezek LILI IN BINE)
 MAT - 1 veliki zvezek s kvadrati 10 x 10 mm (zvezek z zapisanimi številkami
LILI IN BINE)
 risalni blok (30 listov) – ena stran hrapava, druga gladka, barvni papir
(kolaž) – ne samolepilni in ne svetleč, vodene barvice (priporočamo Aero),
plastelin (12 barv), 2 lepili - stick, kovinske škarje, flomastre (12 barv), oglje
(v palčki), tempera barvice (priporočamo Aero), oljne voščenke, črni tuš,
DAS maso (0,5kg), čopiče AJDA (3 ploščate št. 6,10,14 in 3 okrogle št.
4,8,10, 1 debel črn alkoholni flomaster z okroglo konico, 1 tanek črn
alkoholni flomaster (velikost F, 0,6mm )
 2 svinčnika HB, šilček, radirko, malo šablonsko ravnilo, barvne svinčnike
(12 barv), peresnico, 1 kartonsko mapo A4 z elastiko
 šolske copate, vrečko za copate
 za ŠPO kratke hlače, majico ali trenirko, copate z gumijastim podplatom
VSI ZVEZKI IN PRIPOMOČKI NAJ BODO OPREMLJENI Z IMENI,
PRIPOMOČKI ZA ŠPORT PA V VREČKI IZ BLAGA.
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POTREBŠČINE za 2. RAZRED
v šolskem letu 2020/2021
Poleg učbenika in samostojnih delovnih zvezkov potrebuje Vaš otrok še
naslednje šolske potrebščine:
SLJ: 1 veliki zvezek A4 z vmesno črto
MAT: 1 veliki karo zvezek A4 (priporočilo LILI IN BINE; uporabi zvezek iz 1. r)
SPO: 1 veliki zvezek črtast z vmesno črto A4 (priporočilo TAKO LAHKO)
LUM: (preveriti stvari iz 1. razreda)
risalni blok (30 listov), vodene barvice (AERO), tempera barvice (AERO),
kolaž papir – ne samolepilni ali s sijajem, oljne voščenke, čopiče AJDA (3
ploščate št. 6, 10, 14 in 2 okrogla št. 6 in 10), 2x lepilo v stiku, škarje,
flomastre, lonček za vodo, DAS maso (0,5kg), 1 veliko belo tempera
barvo, 2 alkoholna črna flomastra (debelina F in M).
GUM: 1 črtast zvezek A5 (uporabi zvezek iz 1. razreda)
ŠPO: kratke hlače, majico ali trenirko, copate z gumijastim podplatom
OSTALE POTREBŠČINE: kartonsko mapo, peresnico, 2 HB svinčnika,
lepilo v stiku, radirko, šilček, barvne svinčnike, malo ravnilo s šablonami,
šolske copate, beležko (za obvestila)
VSI ZVEZKI IN OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO OPREMLJENI Z
IMENI (TUDI LEPILA, BARVICE, RAVNILA).
Pripomočki za LUM naj bodo v kartonski škatli (ta se prenese iz 1. v 2. razred), za
ŠPO pa v vrečki iz blaga.
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POTREBŠČINE za 3. RAZRED
v šolskem letu 2020/2021
Poleg učbenika in samostojnih delovnih zvezkov potrebuje Vaš otrok še
naslednje šolske potrebščine:
SLJ:

1 velik črtast zvezek A4 (uporabi zvezek iz 2. razreda)
2 mala črtasta zvezka (brez vmesnih črt)

MAT:

1 velik karo zvezek A4 (uporabi zvezek iz 2. razreda), veliko
šablonsko ravnilo

SPO:

1 veliki zvezek (črtni, 60-listni; uporabi zvezek iz 2. razreda)

LUM:

risalni blok (30 listov), kolaž papir - ne samolepilni ali s sijajem,
vodene barvice (AERO), tempera barvice (AERO), 1 veliko belo
tempera barvo, čopiče AJDA (3 ploščati št. 6, 10, 14 in 2 okrogla št. 6
in 10), oljne voščenke, flomastre, 2 črna alkoholna flomastra
(debelina F in M), DAS maso (0,5kg), škarje, MEKOL lepilo (130g),
lonček za vodo

GUM:

uporabi zvezek iz 2. razreda

ŠPO:

telovadne hlače in majico, copate z gumijastim podplatom
(priporočamo tenis copate)

OSTALE POTREBŠČINE: kartonsko mapo, peresnico, 2 HB svinčnika, 2x
lepilo v stiku, radirko, šilček, barvne svinčnike, šolske copate.
VSI ZVEZKI IN OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO
OPREMLJENI Z IMENI (tudi lepila, barvice, ravnila…).
Pripomočki za LUM naj bodo v kartonski škatli (ta se prenese iz 2. razreda), za
ŠPO pa v vrečki iz blaga.
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POTREBŠČINE za 4. RAZRED
v šolskem letu 2020/2021
Poleg učbenikov in delovnih zvezkov potrebuje Vaš otrok še naslednje šolske
potrebščine:
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
1 mali zvezek (črtni, 40-listni)
MAT: 1 veliki zvezek (visoki karo, 60-listni),
1 veliki zvezek (brezčrtni, 60-listni), črtalnik
geotrikotnik, šestilo, šablonsko ravnilo
DRU: 1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
1 veliki zvezek (črtni , 60-listni)
NIT:
LUM: 1 risalni blok (20 listov), tempera barvice in večjo belo tempero, 1
tanki čopič, 1čopič srednje debeline (št. 10 – 12), 1 debel čopič,
KOLAŽ papir, lepilo Mekol(115g ali 130g), črni tuš, črni flomaster,
voščenke, DAS maso (belo 0,5 kg), kartonska škatla za pribor (od
čevljev)
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
TJA:
GUM: 1 mali zvezek (40-listni)
telovadne hlače, majico, copate z gumo,
ŠPO:
majhna bombažna brisačka
NIP*: 1 velik črtast zvezek A4 (60-listni)
*neobvezni izbirni predmet - nemščina
Ostale potrebščine: modri, rdeči, zeleni kemični svinčnik, 2 svinčnika, šilček,
barvice, radirko, nalivno pero z rezervno bombico, škarje – le to ima v
peresnici; kartonsko mapo, beležko.
SLJ:

VSI ZVEZKI MORAJO BITI OPREMLJENI Z IMENI in OVITKI; 2 cm od
roba naj bo s svinčnikom narisana navpična črta – do polovice zvezka.
PRIPOMOČKI ZA LIKOVNO UMETNOST NAJ BODO V KARTONSKI
ŠKATLI, ZA ŠPORT PA V VREČKI IZ BLAGA.
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POTREBŠČINE za 5. RAZRED
v šolskem letu 2020/2021
Poleg učbenikov in delovnih zvezkov potrebuje Vaš otrok še naslednje šolske
potrebščine:
1veliki zvezek (črtni, 60-listni), 10 črtnih pol
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
1 veliki zvezek (visoki karo, 60-listni), 5 karirastih pol (mali karo),
1 veliki zvezek (brezčrtni, 60-listni) – zvezek iz 4. razreda,
geotrikotnik, šestilo, šablonsko ravnilo
DRU: 1 veliki zvezek (črtni, 60-listni), zemljevid R Slovenije (lanski)
1 veliki zvezek (črtni , 60-listni)
NIT:
GOS: 1 mali zvezek (črtni, 40-listni)
LUM: 1 risalni blok (30-listni), tempera barve in veliko belo tempero,
4 čopiče okrogle (št.4 ,6,8,10), 1 ploščati čopič(št.10), KOLAŽ
papir, MEKOL lepilo (130g), paleto, flomastre, tuš, oglje, voščenke,
DAS maso (belo 0,5kg)
GUM: 1 veliki zvezek (črtni , 60-listni)
primerne telovadne hlače, majico in copate
ŠPO:
NIP*: 1 velik črtast zvezek A4 (lahko lanski)
*neobvezni izbirni predmet – nemščina
SLJ:
TJA:
MAT:

Ostale potrebščine: svinčnik, barvice, radirko, nalivno pero, rdeči in zeleni
kemični svinčnik, škarje, plastično mapa s sponko(barvni rob in zadnja platnica,
prozorna sprednja platnica), 10 prozornih vložnih mapic.
VSI ZVEZKI MORAJO BITI OPREMLJENI Z IMENI.
PRIPOMOČKI ZA LIKOVNO UMETNOST NAJ BODO V KARTONSKI
ŠKATLI, ZA ŠPORT PA V VREČKI IZ BLAGA.
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POTREBŠČINE za 6. RAZRED
v šolskem letu 2020/2021
Poleg učbenikov in delovnih zvezkov potrebuje Vaš otrok še naslednje šolske
potrebščine:
1 veliki zvezek ( črtni, 60-listni)
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
/
1 veliki zvezek (črtni, 40-listni), Atlas sveta za OŠ in SŠ (MK)
1 mali zvezek (črtni, 60-listni) oz. učenci 6.a in 6. c 1 veliki
zvezek (črtni, 60-listni)
MAT: 2 velika zvezka (nizki karo, 60-listna), šestilo, geotrikotnik,
veliki brezčrtni zvezek (lahko iz 5. razreda), črtalnik
LUM: Šolski likovni blok Muflon (32 listov, 8 različnih papirjev), kolaž
papir (20 listov), tempera barve Aero, sintetične čopiče (okrogla
št.4 in 8, ploščata št. 6 in 10), paleto, lepilo UHU univerzalno
tekoče, barvne flomastre
GUM: zvezek iz 5. razreda ali 1 veliki zvezek (črtni, 60-listni),
notni zvezek
svinčnik HB in H, mapa za vlaganje risb,
TIT:
10 belih listov A4 v mapi,
športno opremo (primerne kratke hlače ali trenirko, majico
ŠPO:
kratki rokav in copate, ki ne drsijo)
GOS: 1 mali zvezek (črtni, 60-listni)
NIP*: 1 velik črtast zvezek A4 (60-listni) - lanski
*neobvezni izbirni predmet – nemščina
SLJ:
TJA:
NAR:
GEO:
ZGO:

OSTALE POTREBŠČINE: črno ali modro pisalo, rdeče pisalo, svinčnik,
radirko, suhe barvice, škarje, lepilo.
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POTREBŠČINE za 7. RAZRED
v šolskem letu 2020/2021
Poleg učbenikov in delovnih zvezkov potrebuje Vaš otrok še naslednje šolske potrebščine:
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni) – lahko lanski
SLJ:
1 veliki zvezek (brezčrtni, 60-listni),
MAT:
2 velika zvezka (nizki karo 60-listni), geotrikotnik, šestilo, črtalnik
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
TJA:
GEO:
ZGO:
NAR:
DDE:
TIT:
LUM:

1 veliki zvezek (črtni, 60-listni),
Atlas sveta za osnovne in srednje šole (lanski)
1 mali zvezek (črtni, 60-listni) oz. učenci 7.c 1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
/
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
1 šestilo, mapo za vlaganje risb, svinčnik HB in H, 10 listov A4
v mapi
Šolski likovni blok Muflon (32 listov, 8 različnih papirjev), kolaž papir (20
listov), tempera barve Aero, sintetične čopiče (okrogla št. 4 in 8, ploščata št.
6 in 10), paleto, lepilo UHU univerzalno tekoče, črni flomaster debeline F in
M, nožke za linorez

GUM:

zvezek iz 6. razreda ali 1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)

ŠPO:

športno opremo (primerne kratke hlače ali trenirko, majico kratki rokav in
copate, ki ne drsijo)

OSTALE POTREBŠČINE: črno ali modro pisalo, rdeče pisalo, svinčnik, radirko, suhe
barvice, škarje, lepilo - sintetično v tubi, selotejp.
IZBIRNI PREDMETI – 7. razred
FIK :
NPH:
ŠSP:

1 mali zvezek (črtni, 60-listni)
1 mali zvezek (črtni, 60-listni) – lanski od gospodinjstva
športno opremo (primerne kratke hlače ali trenirko, majico
kratki rokav in copate, ki ne drsijo)
1 mali zvezek (črtni, 60-listni)
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)

DIP:
OIP NI1:
*
FIK – filozofija za otroke – Kritično mišljenje
NPH – prehrana – Načini prehranjevanja
ŠSP – šport – Šport za sprostitev
DIP – astronomija – Daljnogledi in planeti
OIP NI1 – obvezni izbirni predmet – Nemščina
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POTREBŠČINE za 8. RAZRED
v šolskem letu 2020/2021
Poleg učbenikov in delovnih zvezkov potrebuje Vaš otrok še naslednje šolske potrebščine:
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni) – lahko lanski
SLJ:
1 veliki zvezek (nizki karo, 60-listni)
FIZ:
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni), Periodni sistem elementov (DZS!)
KEM:
/
BIO:
2 velika zvezka (nizki karo, 60-listna), geotrikotnik, šestilo,
MAT:
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni), Atlas sveta za osnovne in srednje šole (lanski)
GEO:
1 mali zvezek (črtni, 60-listni)
ZGO:
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
TJA:
zvezek iz 7. razreda ali veliki zvezek (60-listni črtni)
GUM:
Šolski likovni blok Muflon (32 listov, 8 različnih papirjev), svinčnik 3B,
LUM:
tempera barve Aero, sintetične čopiče (okrogla št. 4 in 8, ploščata št. 6 in 10),
paleto, lepilo UHU univerzalno tekoče, črni flomaster debeline F in M, nožke
za linorez
TIT:
DDE:
ŠPO:

šestilo, svinčnik B,HB in H, 10 listov A4 format v mapi, mapa za vlaganje risb
zvezek iz 7. razreda ali 1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
športno opremo (primerne kratke hlače ali trenirko, majico kratki rokav in
copate, ki ne drsijo)

OSTALE POTREBŠČINE: črno ali modro pisalo, rdeče pisalo, svinčnik, radirko, suhe
barvice, škarje, lepilo.
IZBIRNI PREDMETI – 8. razred
POK:

1 veliki zvezek (črtni, 40-listni, stara majica z dolgimi rokavi)

FIE :

1 mali zvezek (črtni, 60-listni)

SPH:
ŠZZ:

1 mali zvezek (črtni, 60-listni)
športno opremo (primerne kratke hlače ali trenirko, majico
kratki rokav in copate, ki ne drsijo)
1 mali zvezek (črtni, 60-listni)
1 velik zvezek (črtni 60-listni) - lahko lanski

ZVE:
OIP NI2:
*
POK – kemija – Poskusi v kemiji
FIE – filozofija – Etična raziskovanja
SPH – prehrana – Sodobna priprava hrane
ŠZZ – šport – Šport za zdravje
ZVE – astronomija – Zvezde in vesolje
OIP NI2 – obvezni izbirni predmet – Nemščina
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POTREBŠČINE za 9. RAZRED
v šolskem letu 2020/2021
Poleg učbenikov in delovnih zvezkov potrebuje Vaš otrok še naslednje šolske potrebščine:
SLJ:
FIZ:
KEM:
BIO:
MAT:
GEO:
ZGO:
TJA:
LUM:

GUM:
ŠPO:

1 veliki zvezek (črtni, 60-listni) – lahko lanski
1 veliki zvezek (nizki karo, 60-listni), žepno računalo (priporočeno)
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni), periodni sistem (lanski)
/
2 velika zvezka (nizki karo, 60-listna), geotrikotnik, šestilo
1 veliki zvezek (črtni, 60-listni), Atlas sveta za osnovne in srednje šole (lanski),
fizična karta Slovenije (MKZ)
1 mali zvezek ( črtni, 60-listni)
1 veliki zvezek ( črtni, 60-listni)
Šolski likovni blok Muflon (32 listov, 8 različnih papirjev), svinčnik 3B, tempera
barve Aero, sintetične čopiče (okrogla št. 4 in 8, ploščata št. 6 in 10, paleto,
lepilo UHU univerzalno tekoče, črni flomaster debeline F in M, nožke za
linorez.
zvezek iz 8. razreda ali 1 veliki zvezek (črtni, 60-listni)
športna oprema (primerne kratke hlače ali trenirko, majico kratki rokav in
copate, ki ne drsijo)

OSTALE POTREBŠČINE: črno ali modro pisalo, rdeče pisalo, svinčnik, radirko, suhe
barvice, škarje, lepilo, selotejp.
IZBIRNI PREDMETI – 9. razred
FIJ:
IŠP:
SLZ:
OIP NI3:

1 mali zvezek (črtni, 60-listni)
športno opremo (primerne kratke hlače ali trenirko,
majico kratki rokav in copate, ki ne drsijo)
1 mali zvezek (črtni, 60-listni)
1 velik zvezek (črtni, 60-listni) - lahko lanski

*
FIJ – filozofija – Jaz in drugi
IŠP – šport – Izbrani šport
SLZ – astronomija – Sonce, Luna in Zemlja
OIP NI3 – obvezni izbirni predmet – Nemščina

