Spoštovani starši učencev 1. razreda,

Vaš otrok bo septembra prvošolec. Kot smo Vas že seznanili, vse ostale
potrebščine nabavimo v šoli v znesku, ki na posameznega učenca ne presega
30€. Starši poravnate strošek v treh obrokih preko mesečne položnice, ki jo
izda šola (v oktobru, novembru in decembru).

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED, ki jih starši kupite sami:

•
•
•
•
•

šolska torba
polna peresnica (3 svinčnike, barvice, radirka in šilček)
šolski copati
mali brezčrtni zvezek A5 (za obvestila)
(telovadna oprema)

Delovne zvezke in učbenike bo nabavila šola v okviru subvencije Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport ter jih bodo učenci prejeli v prvih dneh
septembra.
Ostale potrebščine, ki jih nabavimo v šoli so: vsi zvezki, pisanke, risalni listi, tempare, vodenke, flumastri,
škarje, ravnila, tuši, črni flumastri, šilčki, barvice, mos gumi, filc, šablonska ravnila, glina, plastelin…

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED

Zvezki: 2 velik BREZČRTNI zvezek
1 velik ČRTNI zvezek
1 velik KARO zvezek (1cm mreža)
2 pisanki: TAKO LAHKO – A4 (veliki)
1 mali ČRTNI zvezek A5 (za obvestila)
kartonska mapa z elastiko A4 (prosimo, da ne Lili in Bine, ker je premajhna)

Ostalo: šolski copati, telovadna oprema, peresnica s potrebščinami: barvice,
flomastri, 2 lepila v stiku, 3 svinčniki, radirka, šilček, škarje in nalivnik.

Potrebščine za likovno umetnost kupimo v šoli (na podlagi sklepa Sveta staršev) –
starši stroške (9 €) poravnate preko položnice.

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED

Zvezki: pisanka (velika A4)
1 velik zvezek (veliki karo - 1cm×1cm)
2 velika črtna zvezka
2 velika brezčrtna zvezka
beležka za obvestila

Ostalo: ravnilo s šablono (veliko), škarje, lepilo v stiku, kartonska mapa A4
peresnica s potrebščinami
šilček),

(nalivnik, 3 navadni svinčniki, rdeč kemični svinčnik, barvice, flumastri, radirka,

šolski copati, športna oprema

Potrebščine za likovno umetnost kupimo v šoli (na podlagi sklepa Sveta staršev) –
starši stroške (9 €) poravnate preko položnice.

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED

Zvezki: 2 velika zvezka - visoki karo
6 velikih črtanih zvezkov (60-listni): 1 DRU, 1 NIT, 1 GUM, 2 SLJ, 1 TJA
beležka za obvestila

Ostalo: peresnica s potrebščinami
flumastri, radirka, šilček),

(nalivnik, 3 navadni svinčniki, rdeč kemični svinčnik, barvice,

ravnilo s šablono – veliko, šestilo, kartonska mapa z elastiko A4,

škarje, lepilo v stiku, šolski copati, geotrikotnik, športna oprema

Potrebščine za likovno umetnost kupimo v šoli (na podlagi sklepa Sveta staršev) –
starši stroške (9 €) poravnate preko položnice.

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED

Zvezki: 7 velikih črtnih zvezkov
2 velik visoki karo zvezek (A4)
1 velik brezčrtni zvezek (A4)
1 beležka (mali črtni zvezek)
kartonska mapa

Ostalo: peresnica s potrebščinami

(nalivnik z rezervnimi bombicami, 3 navadni svinčniki, rdeč

kemični svinčnik, barvice, flumastri, radirka, šilček)

geotrikotnik
šestilo
ravnilo s šablono
lepilo
lepilni trak
škarje (vsaj 16 cm)
športna oprema (majica, kratke hlače, superge, vrečka iz blaga za športno opremo)
nedrseči copati za v učilnico
plastificiran Zemljevid Slovenije (šolski namizni topografski, Mladinska knjiga).
Potrebščine za likovno umetnost kupimo v šoli (na podlagi sklepa Sveta staršev) –
starši stroške (9 €) poravnate preko položnice.

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 6. RAZRED

Zvezki: 6 velikih črtanih zvezkov (1 TJA, 2 SLJ, 1 NAR, 1 GEO, 1 ZGO, 1 GUM-imajo še za naslednja leta)
1 velik NIZKI karo zvezek (MAT)
3 veliki brezčrtni zvezki (MAT, TIT lahko zvezek od lani, pri LUM obvezno zvezek od lani)
1 mali črtani zvezek (GOS)
1 mali črtani zvezek (za učence, ki bodo obiskovali izbirni predmet Sodobna priprava hrane)

Ostalo: peresnica s potrebščinami
flumastri, radirka, šilček),

(nalivnik, 3 navadni svinčniki, rdeč kemični svinčnik, barvice,

geotrikotnik,

šestilo,

dva trikotnika – pravokotni in

raznostranični, ročni Zemljevid Sveta
(Priporočljivo Atlas sveta za osnovne in srednje šole, Mladinska knjiga-uporabno tudi
v 7. in 8. razredu ter v srednji šoli.)

Učenci lahko v novem šolskem letu pri vseh predmetih uporabijo zvezke preteklega
leta, saj se snov nadgrajuje in zapiski povezujejo.

Potrebščine za likovno umetnost ter tehniko in tehnologijo kupimo v šoli (na podlagi
sklepa sveta staršev) – starši stroške (9 € za LUM in 3 € za TIT) poravnate preko
položnice.

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 7. RAZRED

Zvezki: 8 velikih črtnih zvezkov (SLJ, ZGO in GUM imajo lahko od lani)
1 mali črtani zvezek (DKE)
1 mali črtani zvezek (za učence, ki bodo obiskovali izbirni predmet Sodobna priprava hrane)
1 velik zvezek mali karo (MAT)
3 veliki brezčrtni zvezki (MAT, za LUM obvezno od lani, TIT - lahko od lani)

Ostalo: geotrikotnik, šestilo, ročni Zemljevid Evrope,
peresnica s potrebščinami (nalivnik, 3 navadni svinčniki, rdeč kemični svinčnik, barvice, radirka, šilček),

(priporočljivo - Zgodovinski atlas za osnovno šolo, DZS, Koraki v času - uporaben tudi v 8.
in 9. razredu.)

Učenci lahko v novem šolskem letu pri vseh predmetih uporabijo zvezke preteklega
leta, saj se snov nadgrajuje in zapiski povezujejo.
Potrebščine za likovno umetnost, tehniko in tehnologijo ter izbirni predmet likovno
snovanje kupimo v šoli (na podlagi sklepa Sveta staršev) – starši stroške (9 € za LUM
in 3€ za TIT) poravnate preko položnice. Učenci, ki bodo obiskovali likovno snovanje,
doplačajo še 4 €.

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 8. RAZRED

Zvezki: 2 velika zvezka nizki karo
2 velika brezčrtna zvezka (LUM obvezno od lani in TIT lahko od lani)
8 velikih črtnih zvezkov (GUM od lani, SLJ lahko od lani)
1 mali črtani zvezek (pri DKE lahko od lani)
1 mali črtani zvezek (za učence, ki bodo obiskovali izbirni predmet Sodobna priprava hrane)

Ostalo: geotrikotnik, šestilo, periodni sistem, ročni Zemljevid Sveta (iz 6. razreda),
peresnica s potrebščinami (nalivnik, 3 navadni svinčniki, rdeč kemični svinčnik, barvice, radirka, šilček)

Učenci lahko v novem šolskem letu pri vseh predmetih uporabijo zvezke preteklega
leta, saj se snov nadgrajuje in zapiski povezujejo.

Potrebščine za likovno umetnost, tehniko in tehnologijo ter izbirni predmet likovno
snovanje kupimo v šoli (na podlagi sklepa sveta staršev) – starši stroške (9 € za LUM
in 3 € za TIT) poravnate preko položnice. Učenci, ki bodo obiskovali likovno
snovanje, doplačajo še 4 €.

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 9. RAZRED

Zvezki: 2 velika zvezka nizki karo
8 velikih črtnih zvezkov (GUM, SLJ, KEM lahko od lani)
1 veliki brezčrtni zvezek (LUM obvezno od lani)
1 mali črtani zvezek (za učence, ki bodo obiskovali izbirni predmet Sodobna priprava hrane)

Ostalo: ročni Zemljevid Slovenije (iz 5. razreda), geotrikotnik, šestilo,
računalo (kalkulator) in peresnica s potrebščinami

(nalivnik, 3 navadni svinčnik, rdeč kemični

svinčnik, barvice, flumastri, radirka, šilček)

(pri KEM potrebujete tudi delovni zvezek 8. razreda)

Učenci lahko v novem šolskem letu pri vseh predmetih uporabijo zvezke preteklega
leta, saj se snov nadgrajuje in zapiski povezujejo.

Potrebščine za likovno umetnost in izbirni predmet likovno snovanje kupimo v šoli
(na podlagi sklepa Sveta staršev) – starši stroške (9 €) poravnate preko položnice.
Učenci, ki bodo obiskovali likovno snovanje, doplačajo še 4 €.

