
šolsko leto 2021 / 2022 
 
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA UČENCE  1. RAZREDA 
 
4 veliki brezčrtni zvezki z neprosojnimi debelejšimi listi 
1 majhen črtan zvezek A5 format, ki bo služil kot beležka 
 
POMEMBNO: Otrok potrebuje debelejše flomastre, debelejše barvice in debelejši navaden 
svinčnik za boljši oprijem in lažje izvajanje grafomotoričnih vaj: 

- 1 navaden mehek trioglat in debelejši svinčnik  
- 1 mehke mastne trioglate debele lesene barvice 
- 1 debele flomastre 
- 1 alkoholen flomaster 
- 1 škarje, kovinske z zaobljenimi konicami (levičarji naj imajo škarje za levičarje) 
- 5 lepil v stiku za papir (npr. kot UHU) 
- 1 ravnilo (20 cm z osnovnimi liki, npr. kot NOMA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 lepilni trak  
1 šilček (primeren tudi za šiljenje debelih barvic) 
40 risalnih listov 
1 vodene barvice 
1 debel ploščat čopič 
1 tanjši čopič 
1 kolaž papir 
1 debele voščenke 
1 plastelin 
1 kartonska mapa A4 z elastiko 
1 umetna masa za oblikovanje (npr. kot DAS masa)  
1 paket balonov 
škatla za čevlje za shranjevanje likovnih potrebščin 
 
OSTALE POTREBŠČINE: 
Trda plastenka za vodo 
papirnati prtički za malico 
papirnati robčki (1 paket, 10 zavitkov) 
copati (preverite, da ne drsijo, da jih lahko uporablja tudi za šport) 
platnena vrečka za copate 
bombažna majica in hlače za šport 
rezervna garderoba v platneni vrečki, ki se zapira 
 
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE Z OTROKOVIM IMENOM (tudi barvice, svinčnik, 
flomastri, …). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA UČENCE  2. RAZREDA 
 
4 veliki brezčrtni zvezki z neprosojnimi debelejšimi listi 
1 majhen črtan zvezek A5 format, ki bo služil kot beležka 
 
POMEMBNO: Otrok potrebuje debelejše flomastre, debelejše barvice in debelejši navaden 
svinčnik za boljši oprijem in lažje izvajanje grafomotoričnih vaj: 

- 1 navaden mehek trioglat in debelejši svinčnik  
- 1 mehke mastne trioglate debele lesene barvice 
- 1 debele flomastre 
- 1 alkoholen flomaster 
- 1 škarje, kovinske z zaobljenimi konicami (levičarji naj imajo škarje za levičarje) 
- 5 lepil v stiku za papir (npr. kot UHU) 
- 1 ravnilo (20 cm z osnovnimi liki, npr. kot NOMA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 lepilni trak  
1 šilček (primeren tudi za šiljenje debelih barvic) 
40 risalnih listov 
1 vodene barvice 
1 debel ploščat čopič 
1 tanjši čopič 
1 kolaž papir 
1 debele voščenke 
1 plastelin 
1 kartonska mapa A4 z elastiko 
1 umetna masa za oblikovanje (npr. kot DAS masa)  
1 paket balonov 
škatla za čevlje za shranjevanje likovnih potrebščin 
 
OSTALE POTREBŠČINE: 
Trda plastenka za vodo 
papirnati prtički za malico 
papirnati robčki (1 paket, 10 zavitkov) 
copati (preverite, da ne drsijo, da jih lahko uporablja tudi za šport) 
platnena vrečka za copate 
bombažna majica in hlače za šport 
rezervna garderoba v platneni vrečki, ki se zapira 
 
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE Z OTROKOVIM IMENOM (tudi barvice, svinčnik, 
flomastri, …). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA UČENCE  3. RAZREDA 
 
1 velik brezčrten zvezek z neprosojnimi listi za SPO 
1 velik centimetrski karo zvezek z neprosojnimi listi za MAT 
1 velik črtan zvezek z neprosojnimi listi za SLO 
1 velik črtan zvezek Tako lahko za pisanje malih tiskanih črk, oznaka P1 
1 navaden mehek trioglat svinčnik  
1 mehke mastne trioglate lesene barvice 
1 flomastri 
1 tempera barvice (priporočeno AERO) 
1 vodene barvice 
1 debel ploščat čopič 
1 tanjši čopič 
40 risalnih listov 
1 kolaž papir 
1 škarje, kovinske z zaobljenimi konicami (levičarji naj imajo škarje za levičarje) 
5 lepil v stiku za papir (priporočeno UHU) 
1 lepilni trak 
1 ravnilo (20 cm NOMA z osnovnimi liki) 
1 šilček (primeren tudi za šiljenje debelih barvic, če ima take barvice) 
1 mehka radirka 
1 debele voščenke 
1 plastelin 
1 kartonska mapa A4 z elastiko 
1 beležka 
1 DAS masa  
1 gobica in krpica za likovni pouk 
1 paket balonov 
1 debelo topo šivanko za šivanje gobelinov   
škatla za čevlje za shranjevanje likovnih potrebščin 
 
OSTALE POTREBŠČINE: 

- plastenko ali steklenico za vodo 
- papirnati robčki (1 paket, 10 zavitkov) 
- papirnati kozarci (20) 
- 2 paketa papirnatih prtičkov za malico 
- copati (preverite, da ne drsijo, da jih lahko uporablja tudi za šport) 
- platnena vrečka za copate 
- bombažna majica in hlače za šport 
- paket lesenih palčk za ražnjiče 
- rezervna garderoba v platneni vrečki, ki se zapira 

 
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE Z OTROKOVIM IMENOM (tudi barvice, svinčnik, 
flomastri, …). Potrebščine, ki so jih učenci uporabljali v preteklih šolskih letih in so še 
uporabne, ne kupujte (npr. vodene barvice). 
 
 

 

 



SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA UČENCE  4. RAZREDA 
 

- 4 velike črtane zvezke (z vmesno črto za zapis malih tiskanih / pisanih črk –TAKO LAHKO); za SLO (2), 
DRU (1), NAR (1) 
- 1 velik zvezek brez črt za GUM 
- 1 velik zvezek (centimetrski karo) za MAT  
- 1 beležka  
- 1 mapa z elastiko (A4)  
- 40 risalnih listov  
- kolaž papir  
- tempera barvice  
- vodene barvice  
- paleta - gobica, krpica, lonček  
- 2 čopiča (debel, ploščat in tanek)  
- debele voščenke  
- lesene barvice (priporočljive so trioglate)  
- flomastri - DAS masa - plastelin  
- tuš (rumen ali moder ali zelen ali rdeč)  
- navaden mehek svinčnik (priporočljiv je trioglat, tanek)  
- radirka - šilček - nalivno pero (levičarsko), vložki s črnilom 
- brisalec črnila - kemični svinčnik (moder in rdeč)  
- ravnilo – veliko s šablonami (kot NOMA)  
- škarje, kovinske z zaobljenimi konicami (za levičarje levičarske škarje)  
- 5 lepil za papir v stiku 
- lepilni trak  
- lepilo Magnetin ali podobno za ostale materiale  
- škatla za čevlje za likovne potrebščine  
 

OSTALE POTREBŠČINE: 
- plastenko ali steklenico za vodo 
- papirnati robčki (1 paket, 10 zavitkov) 
- papirnati kozarci (20) 
- 2 paketa papirnatih prtičkov za malico 
- paket lesenih palčk za ražnjiče 
- copati (preverite, da ne drsijo, da jih lahko uporablja tudi za šport) 
- platnena vrečka za copate 
- bombažna majica in hlače za šport 
- rezervna garderoba v platneni vrečki, ki se zapira 

 

VSE POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE Z OTROKOVIM IMENOM (tudi barvice, svinčnik, 
flomastri, …). Potrebščine, ki so jih učenci uporabljali v preteklih šolskih letih in so še 
uporabne, ne kupujte (npr. vodene barvice). 
 
 

 

 

 


