
POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 

2. RAZRED 

SLOVEŠČINA: 1 mali črtani zvezek 11 mm TAKO LAHKO, 1 mali zvezek z vmesno črto TAKO 

LAHKO 

MATEMATIKA: 1 veliki zvezek veliki karo TAKO LAHKO 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 1 veliki črtani zvezek TAKO LAHKO 

ŠPORT: športna oprema (raztegljive kratke ali dolge hlače, majica – kratek rokav, superge za na 

igrišče, copati, ki ne drsijo) 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno vzgojo se kupijo iz prispevkov 

staršev 

ANGLEŠČINA: 1 velik brezčrtni zvezek 

OSTALO: beležka, 2 navadna svinčnika HB, šilček, radirka, barvice (12), flomastri (12), lepilo v 

stiku, šablona (mala), kolaž papir, kartonasta mapa A4, šolski copati, vrečka za copate 

ZVEZKI IN POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANI ! 

Učiteljice 2. razreda 

 

 

 

 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 

3. RAZRED 

SLOVENŠČINA: 2 mala črtana zvezka  (z vmesno črto) TAKO LAHKO 

MATEMATIKA: 2 velika zvezka (veliki karo) TAKO LAHKO 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 1 velik črtani zvezek TAKO LAHKO 

GLASBENA UMETNOST: mali črtani zvezek 

ŠPORT: športna oprema (raztegljive kratke ali dolge hlače, majica – kratek rokav, superge za na 

igrišče, copati, ki ne drsijo) 

LIKOVNA UMETNOST : materiali in pripomočki za likovno vzgojo se kupijo iz prispevkov 

staršev 

ANGLEŠČINA: 1 velik črtani zvezek 

OSTALO: kolaž papir, beležka, nalivno pero, 2 navadna svinčnika HB, šilček, radirka, flomastri (12) 

barvice (12), lepilo v stiku, šablona (velika), šolski copati, vrečka za copate, škarje 

ZVEZKI IN POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANI ! 

 

Učiteljice 3. razreda 

 

 



 

 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 

4. RAZRED 

 

SLOVENŠČINA: 1 veliki črtan zvezek (60 listni) in 1 mali črtani zvezek, črtalo 

ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

MATEMATIKA: 1 velik zvezek veliki karo, šestilo, šablona 30 cm, tehnični svinčnik, geotrikotnik 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 1 velik črtani zvezek (60 listni) 

DRUŽBA: 1 velik črtani zvezek (60 listni) 

GLASBENA UMETNOST: 1 notni zvezek s širokim notnim črtovjem, 1 mali črtani zvezek 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno vzgojo se kupijo iz prispevkov staršev 

ŠPORT: športna oprema (raztegljive kratke ali dolge hlače, majica – kratek rokav, športne copate za 

na igrišče, copati, ki ne drsijo, elastika za lase. 

OSTALO: suhe barvice, lepilo v stiku, škarje, mapa A4 (trde platnice), flomastri, navaden svinčnik. 

ZAPISI IN OBVESTILA: 1 mali črtani zvezek  40 ali 60 listni. 

 

VSI ZVEZKI NAJ BODO ZAVITI IN PODPISANI. PODPISANI NAJ BODO TUDI VSI 

PRIPOMOČKI. 

 

 

 

 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 

5. RAZRED 

SLOVENŠČINA: 1 velik črtani zvezek, 1 mali črtani zvezek 

MATEMATIKA: 1 velik zvezek veliki karo, 1 brez črtni velik zvezek, šestilo, šablona (velika), 

geotrikotnik 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 1 velik črtani zvezek 

DRUŽBA: 1 velik črtani zvezek 

ANGLEŠČINA: 1 velik črtani zvezek  

GOSPODINJSTVO: 1 velik črtani zvezek A4 

GLASBA: 1 notni zvezek z večjim notnim črtovjem, 1 mali črtani zvezek (40 listni) 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno vzgojo  se kupijo iz prispevka 

staršev, ki bo znašal 10 €. Nekaj pripomočkov pa bodo učenci prinesli oz. kupili sami (starši 

bodo glede tega obveščeni  na prvem roditeljskem sestanku). 

ŠPORT: športna oprema – trenirka, kratke hlače,  majica – kratek rokav, športni copati za na igrišče, 

copati, ki ne drsijo, vrečka za copate 

OSTALI PRIPOMOČKI: lepilo v stiku, škarje, beležka, suhe barvice, flomastri 

 

VSI ZVEZKI NAJ BODO ZAVITI IN PODPISANI. PODPISANI NAJ BODO TUDI VSI 

PRIPOMOČKI  

Učiteljice 4. razreda 

Učiteljice 5. razreda 



 

 

 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 

6. RAZRED: 

 

SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4  z robom 

MATEMATIKA: 2x brezčrtni zvezek A4, 2x geotrikotnik, črtalo, šestilo 

ANGLEŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 

NARAVOSLOVJE: veliki zvezek A4, 40 listni (Tako lahko za biologijo) 

ZGODOVINA: črtasti A4 zvezek z robom  

GEOGRAFIJA: veliki črtast zvezek A4 in pisala 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA:   veliki brezčrtni zvezek A4 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno vzgojo se kupijo iz prispevka 

staršev, ki bo znašal 8 €. Pobirali bomo prispevek za likovni material na šoli preko položnice 

(računovodstva). Za nakup materiala bomo poskrbeli na šoli. V ceno so všteti risalni listi, 

barvni kartoni,  podlage za grafiko, glina, tempera barve, akvareli, suhe barvice, pastelne 

barve, grafične barve, uporaba grafičnih nožkov, palete, čopiči, škarje, lepila itd. 

Za izdelke, ki jih bomo izdelovali iz odpadnih materialov (npr. iz škatlic, plastenk, odpadnih 

krpic blaga itd.), se bomo dogovarjali sproti. Odpadne materiale bodo učenci po dogovoru 

prinesli od doma. 

Učenci naj imajo svoj svinčnik, radirko, šilček in ravnilo, ki niso všteti v ceno in jih navadno 

potrebujejo tudi pri ostalih predmetih. 

GLASBENA UMETNOST:  notni zvezek in črtasti zvezek A5 

GOSPODINJSTVO: veliki črtasti zvezek A4 (lahko od lani) 

ŠPORT: čista, nedrseča športna obutev, majica s kratkimi ali dolgimi rokavi, kratke športne 

hlače ali pajkice, elastika za lase 

za vadbo zunaj: trenirka in superge 

PUŠČICA: nalivno pero ali kemični svinčnik (rdeče, modro pisalo), navadni svinčnik, šilček, 

radirka…  

                                                                            Skrbnik učbeniškega sklada: Kristijan Rešetič 

 



 

 

 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 

7. RAZRED: 

 

SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4  z robom 

MATEMATIKA: 2x brezčrtni zvezek A4, 2x geotrikotnik, črtalo, šestilo 

ANGLEŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 

NARAVOSLOVJE: veliki zvezek A4, 40 listni (Tako lahko za biologijo) 

ZGODOVINA: veliki črtasti A4 zvezek z robom 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA UMETNOST TER ETIKA: veliki črtasti zvezek 

A4 

GEOGRAFIJA: veliki črtasti zvezek A4 in pisala, atlas sveta za OŠ in SŠ (neobvezno) 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: veliki brezčrtni zvezek A4 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno vzgojo se kupijo iz prispevka 

staršev, ki bo znašal 8 €. Pobirali bomo prispevek za likovni material na šoli preko položnice 

(računovodstva). Za nakup materiala bomo poskrbeli na šoli. V ceno so všteti risalni listi, 

barvni kartoni,  podlage za grafiko, glina, tempera barve, akvareli, suhe barvice, pastelne 

barve, grafične barve, uporaba grafičnih nožkov, palete, čopiči, škarje, lepila itd. 

Za izdelke, ki jih bomo izdelovali iz odpadnih materialov (npr. iz škatlic, plastenk, odpadnih 

krpic blaga itd.), se bomo dogovarjali sproti. Odpadne materiale bodo učenci po dogovoru 

prinesli od doma. 

Učenci naj imajo svoj svinčnik, radirko, šilček in ravnilo, ki niso všteti v ceno in jih navadno 

potrebujejo tudi pri ostalih predmetih. 

LIKOVNO SNOVANJE I.: Strošek materiala pri predmetu Likovno snovanje I. se bo 

plačeval sproti, od naloge do naloge, zaradi fleksibilnosti predmeta. Letni znesek ne bo 

presegel 8 €. 

GLASBENA UMETNOST: črtasti zvezek A5 

ŠPORT: čista, nedrseča športna obutev, majica s kratkimi ali dolgimi rokavi, kratke športne 

hlače ali pajkice, elastika za lase 

za vadbo zunaj: trenirka in superge  

                                                                                       Skrbnik učbeniškega sklada: Kristijan 

Rešetič 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 MŠ 

 

8. RAZRED:  

 

SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 z robom 

ANGLEŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 

MATEMATIKA: 2x zvezek mali karo A4, šestilo, 2x geotrikotnik, dvovrstični kalkulator 

(DAL) 

ZGODOVINA: veliki črtasti A4 zvezek z robom 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA UMETNOST TER ETIKA: veliki črtasti zvezek 

A4 

GEOGRAFIJA: veliki črtasti zvezek A4 in pisala, atlas sveta za OŠ in SŠ (neobvezno) 

BIOLOGIJA: veliki črtasti zvezek A4 (lahko od lani) 

KEMIJA: veliki črtasti zvezek A4 (vsaj 60 listni), periodni sistem 

FIZIKA:  veliki zvezek A4 - mali karo, kalkulator  

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: veliki brezčrtni zvezek A4 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno vzgojo se kupijo iz prispevka 

staršev, ki bo znašal 8 €. Pobirali bomo prispevek za likovni material na šoli preko položnice 

(računovodstva). Za nakup materiala bomo poskrbeli na šoli. V ceno so všteti risalni listi, 

barvni kartoni,  podlage za grafiko, glina, tempera barve, akvareli, suhe barvice, pastelne 

barve, grafične barve, uporaba grafičnih nožkov, palete, čopiči, škarje, lepila itd. 

Za izdelke, ki jih bomo izdelovali iz odpadnih materialov (npr. iz škatlic, plastenk, odpadnih 

krpic blaga itd.), se bomo dogovarjali sproti. Odpadne materiale bodo učenci po dogovoru 

prinesli od doma. 

Učenci naj imajo svoj svinčnik, radirko, šilček in ravnilo, ki niso všteti v ceno in jih navadno 

potrebujejo tudi pri ostalih predmetih. 

LIKOVNO SNOVANJE II.: Strošek materiala pri predmetu Likovno snovanje II. se bo 

plačeval sproti, od naloge do naloge, zaradi fleksibilnosti predmeta. Letni znesek ne bo 

presegel 8 €. 

GLASBENA UMETNOST: črtasti zvezek A5 

ŠPORT: čista, nedrseča športna obutev, majica s kratkimi ali dolgimi rokavi, kratke športne 

hlače ali pajkice, elastika za lase 

za vadbo zunaj: trenirka in superge 

                                                                                     

 Skrbnik učbeniškega sklada: Kristijan Rešetič 
 



 

 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 VIŠNJA GORA 

8. RAZRED: 

 

SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 z robom 

MATEMATIKA: 2x zvezek mali karo A4, šestilo, 2x geotrikotnik, dvovrstični kalkulator 

(DAL) 

ANGLEŠČINA: veliki črtast zvezek A4 

BIOLOGIJA: veliki črtasti zvezek A4 (lahko od lanskega leta) 

ZGODOVINA: veliki črtasti A4 zvezek z robom 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA UMETNOST TER ETIKA: veliki črtasti zvezek 

A4 

GEOGRAFIJA: veliki črtasti zvezek A4 in pisala, atlas (neobvezno) 

KEMIJA: veliki črtasti zvezek A4 (vsaj 60 listni), periodni sistem 

FIZIKA: veliki črtast zvezek A4 – mali karo, kalkulator 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: veliki brezčrtni zvezek A4 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno vzgojo se kupijo iz prispevka 

staršev, ki bo znašal 8 €. Pobirali bomo prispevek za likovni material na šoli preko položnice 

(računovodstva). Za nakup materiala bomo poskrbeli na šoli. V ceno so všteti risalni listi, 

barvni kartoni,  podlage za grafiko, glina, tempera barve, akvareli, suhe barvice, pastelne 

barve, grafične barve, uporaba grafičnih nožkov, palete, čopiči, škarje, lepila itd. 

Za izdelke, ki jih bomo izdelovali iz odpadnih materialov (npr. iz škatlic, plastenk, odpadnih 

krpic blaga itd.), se bomo dogovarjali sproti. Odpadne materiale bodo učenci po dogovoru 

prinesli od doma. 

Učenci naj imajo svoj svinčnik, radirko, šilček in ravnilo, ki niso všteti v ceno in jih navadno 

potrebujejo tudi pri ostalih predmetih. 

GLASBENA UMETNOST: črtasti zvezek A5 

ŠPORT: čista, nedrseča športna obutev, majica s kratkimi ali dolgimi rokavi, kratke športne 

hlače ali pajkice, elastika za lase 

za vadbo zunaj: trenirka in superge 

GOSPODINJSTVO: veliki črtasti zvezek              

 

Skrbnik učbeniškega sklada: Kristijan Rešetič 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 MŠ 

 

9. RAZRED:  

 

SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 z robom 

ANGLEŠČINA: veliki črtast zvezek A4 

MATEMATIKA: 2x zvezek mali karo A4, šestilo, 2x geotrikotnik, dvovrstični kalkulator 

(DAL) 

ZGODOVINA: veliki črtasti A4 zvezek z robom 

GEOGRAFIJA: veliki črtasti zvezek A4 in pisala 

BIOLOGIJA: veliki črtasti zvezek A4 (lahko od lani) 

KEMIJA: veliki črtasti zvezek A4 (80 listni), kalkulator, periodni sistem  

FIZIKA: veliki zvezek A4 – mali karo, kalkulator 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno vzgojo se kupijo iz prispevka 

staršev, ki bo znašal 8 €. Pobirali bomo prispevek za likovni material na šoli preko položnice 

(računovodstva). Za nakup materiala bomo poskrbeli na šoli. V ceno so všteti risalni listi, 

barvni kartoni,  podlage za grafiko, glina, tempera barve, akvareli, suhe barvice, pastelne 

barve, grafične barve, uporaba grafičnih nožkov, palete, čopiči, škarje, lepila itd. 

Za izdelke, ki jih bomo izdelovali iz odpadnih materialov (npr. iz škatlic, plastenk, odpadnih 

krpic blaga itd.), se bomo dogovarjali sproti. Odpadne materiale bodo učenci po dogovoru 

prinesli od doma. 

Učenci naj imajo svoj svinčnik, radirko, šilček in ravnilo, ki niso všteti v ceno in jih navadno 

potrebujejo tudi pri ostalih predmetih. 

LIKOVNO SNOVANJE III.: Strošek materiala pri predmetu Likovno snovanje III. se bo 

plačeval sproti, od naloge do naloge, zaradi fleksibilnosti predmeta. Letni znesek ne bo 

presegel 8 €. 

GLASBENA UMETNOST: črtasti zvezek A5 

ŠPORT: čista, nedrseča športna obutev, majica s kratkimi ali dolgimi rokavi, kratke športne 

hlače ali pajkice, elastika za lase 

za vadbo zunaj: trenirka in superge 

                                                                                                      

                                                                                           Skrbnik učbeniškega sklada: 

Kristijan Rešetič 
 

 



 

 

 

 

 

 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2017/2018 VIŠNJA GORA 

 

9. RAZRED:  

 

SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 z robom 

MATEMATIKA: 2x zvezek mali karo A4, šestilo, 2x geotrikotnik, dvovrstični kalkulator 

(DAL) 

ANGLEŠČINA: veliki črtast zvezek A4 

BIOLOGIJA: veliki črtasti zvezek A4 (lahko od lanskega leta) 

ZGODOVINA: veliki črtasti A4 zvezek z robom 

GEOGRAFIJA: veliki črtasti zvezek A4 in pisala, zemljevid Slovenije 

KEMIJA: veliki črtasti zvezek A4, kalkulator 

FIZIKA: veliki črtast zvezek A4 – mali karo, kalkulator 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno vzgojo se kupijo iz prispevka 

staršev, ki bo znašal 8 €. Pobirali bomo prispevek za likovni material na šoli preko položnice 

(računovodstva). Za nakup materiala bomo poskrbeli na šoli. V ceno so všteti risalni listi, 

barvni kartoni,  podlage za grafiko, glina, tempera barve, akvareli, suhe barvice, pastelne 

barve, grafične barve, uporaba grafičnih nožkov, palete, čopiči, škarje, lepila itd. 

Za izdelke, ki jih bomo izdelovali iz odpadnih materialov (npr. iz škatlic, plastenk, odpadnih 

krpic blaga itd.), se bomo dogovarjali sproti. Odpadne materiale bodo učenci po dogovoru 

prinesli od doma. 

Učenci naj imajo svoj svinčnik, radirko, šilček in ravnilo, ki niso všteti v ceno in jih navadno 

potrebujejo tudi pri ostalih predmetih. 

GLASBENA UMETNOST: črtasti zvezek A5 

ŠPORT: čista, nedrseča športna obutev, majica s kratkimi ali dolgimi rokavi, kratke športne 

hlače ali pajkice, elastika za lase 

za vadbo zunaj: trenirka in superge 

GOSPODINJSTVO: veliki črtasti zvezek A4                                  

Skrbnik učbeniškega sklada: Kristijan Rešetič 




