
ŠOLSKO LETO 2020/2021 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED: 
 

Najprej preglejte šolske potrebščine, ki so vam ostale iz 4. razreda in jih samo dopolnite. 

Nedokončano popisane zvezke lahko uporabite v 5. razredu. Ne kupujte novih potrebščin, če 

jih imate.  

 

SLOVENŠČINA 

• 2 velika črtana zvezka (z vmesno črto za zapis malih pisanih črk)  

MATEMATIKA 

• 2 velika zvezka (veliki kvadratki)  

• geo trikotnik (izberite takega, ki ima dobro vidno črto, ki označuje kot 90°)  

DRUŽBOSLOVJE 

• 1 velik črtani zvezek (z vmesno črto za zapis malih pisanih črk)  

NARAVOSLOVJE 

• 1 velik črtani zvezek (z vmesno črto za zapis malih pisanih črk)  

GLASBENA UMETNOST 

• 1 velik črtani zvezek (tanjši – 40 listov)   

GOSPODINJSTVO 

• 1 velik črtani zvezek (tanjši – 40 listov)   

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

• 1 velik brezčrtni zvezek  

ŠPORT 

• kratke hlače in majica  

LIKOVNA UMETNOST  

• 40 risalnih listov  

• kolaž papir  

• tempera barvice, paleta, gobica, lonček  

• 2 ploščata čopiča (debel in tanek)  

• 2 okrogla čopiča (debel in tanek)  

• lesene barvice  

• flomastri  

• voščenke  

• modelirna masa  

• tuš  

• škatla za čevlje za likovne potrebščine  

• zaščitna obleka (srajca) za likovno umetnost  

  

OSTALO 

• peresnica  



• nalivno pero, vložki s črnilom, brisalec  

• moder in rdeč kemični svinčnik  

• 2 navadna svinčnika, šilček, radirka  

• škarje  

• lepilo za papir v stiku (3X)  

• lepilni trak (3X)  

• tekoče lepilo za ostale materiale  

• beležka  

• mapa z elastiko (A4) 

• papirnati prtički (3X)  

• copati, ki naj bodo primerni tudi za šport (svetla guma)  

                        
 

 

• platnena vrečka za copate  

 

NA VSEH POTREBŠČINAH NAJ BO VIDNA OZNAKA (IME, PRIIMEK OTROKA ALI ZAČETNICI 

IMENA IN PRIIMKA), DA JIH UČENCI NE POMEŠAJO MED SEBOJ.  

 

Učbenike in delovne zvezke dobijo učenci na šoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠOLSKO LETO 2020/2021 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 6. RAZRED: 
 

Najprej preglejte šolske potrebščine, ki so vam ostale iz 5. razreda in jih samo dopolnite. 

Nedokončano popisane zvezke lahko uporabite v 6. razredu. Ne kupujte novih potrebščin, če 

jih imate.  

 

SLOVENŠČINA 

• 1 velik 80 listni črtni zvezek (za učence, ki imajo težave z zapisom v črtovje priporočamo 

zvezek z vmesno črto za zapis malih pisanih črk) 

• 1 velik 100 listni črtni zvezek s trdimi platnicami (zvezek bodo učenci uporabljali do 9. r) 

MATEMATIKA 

• 1 velik zvezek (široki karo – 1 cm)  

• 1 velik brezčrtni zvezek  

• geo trikotnik  z dobro vidno črto, ki označuje kot 90°  

• šestilo   

DRUŽBOSLOVJE 

• 1 velik črtani zvezek (za učence, ki imajo težave z zapisom v črtovje priporočamo zvezke z 

vmesno črto za zapis malih pisanih črk)  

• zemljevid Slovenije (plastificiran)  

NARAVOSLOVJE 

• 1 velik črtani zvezek (za učence, ki imajo težave z zapisom v črtovje priporočamo zvezke z 

vmesno črto za zapis malih pisanih črk)  

GLASBENA UMETNOST 

• 1 velik črtani zvezek (tanjši – 40 listov) lahko zvezek iz 5. razreda 

GOSPODINJSTVO 

• 1 velik črtani zvezek (tanjši – 40 listov) lahko zvezek iz 5. razreda  

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

• 1 velik brezčrtni zvezek  

ŠPORT 

• kratke hlače in majica  

LIKOVNA UMETNOST 

• 40 risalnih listov  

• kolaž papir  

• tempera barvice, paleta, gobica, lonček  

• vodene barvice 

• 2 ploščata čopiča (debel in tanek)  

• 2 okrogla čopiča (debel in tanek)  

• lesene barvice  



• flomastri  

• tanjši črn flomaster  

• voščenke  

• modelirna masa  

• tuš (črn)  

• podloga za linorez (mehka),  

• nožki za grafiko,  

• univerzalno lepilo  

• škatla za čevlje za likovne potrebščine  

• zaščitna obleka (srajca) za likovno umetnost  

 

OSTALO 

• peresnica  

• nalivno pero, vložki s črnilom, brisalec črnila  

• moder in rdeč kemični svinčnik  

• 2 navadna svinčnika, šilček, radirka  

• škarje  

• lepilo za papir v stiku (3X)  

• lepilni trak (3X) in manjše plastično držalo za lepilni trak  

• tekoče lepilo za ostale materiale  

• beležka  

• mapa z elastiko (A4)  

• papirnati prtički (3X)  

• copati, ki naj bodo primerni tudi za šport (svetla guma)  

 

                        
 

• platnena vrečka za copate  

 

NA VSEH POTREBŠČINAH NAJ BO VIDNA OZNAKA (IME, PRIIMEK OTROKA ALI ZAČETNICI 

IMENA IN PRIIMKA), DA JIH UČENCI NE POMEŠAJO MED SEBOJ.  

 

Učbenike in delovne zvezke dobijo učenci na šoli.  

 



ŠOLSKO LETO 2020/2021 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 7. RAZRED: 
 

Najprej preglejte šolske potrebščine, ki so vam ostale iz 6. razreda in jih samo dopolnite. 

Nedokončano popisane zvezke lahko uporabite v 7. razredu. Ne kupujte novih potrebščin, če 

jih imate.  

 

SLOVENŠČINA 

• 2  črtana zvezka:  en 100 listni S TRDNIMI PLATNICAMI in en 80 listni   

MATEMATIKA 

• 1 velik zvezek široki karo (1 cm) 

• 1 velik brezčrtni zvezek – za geometrijo 

• geo trikotnik  z dobro vidno črto, ki označuje kot 90°  

• šestilo   

DRUŽBOSLOVJE 

• 1 velik črtani zvezek 

NARAVOSLOVJE 

• 1 velik črtani zvezek 

ANGLEŠČINA 

• 1 velik črtani zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

• velik črtani zvezek (lahko iz 6. razreda) 

GOSPODINJSTVO 

• velik črtani zvezek (lahko iz 6. razreda) 

GLASBENA UMETNOST 

• 1 velik črtani zvezek (lahko iz 6. razreda) 

ŠPORT 

• kratke hlače in majica 

LIKOVNA UMETNOST 

• 40 risalnih listov  

• kolaž papir  

• tempera barvice, paleta, gobica, lonček   

• vodene barvice  

• 2 ploščata čopiča (debel in tanek)  

• 2 okrogla čopiča (debel in tanek)   

• lesene barvice  

• flomastri  

• tanjši črn flomaster  

• voščenke  

• modelirna masa  



• tuš (črn)  

• podloga za linorez (mehka),  

• nožki za grafiko,  

• univerzalno lepilo  

• škatla za čevlje za likovne potrebščine  

• zaščitna obleka (srajca) za likovno umetnost  

 

OSTALO 

• peresnica  

• nalivno pero, vložki s črnilom, brisalec črnila  

• moder in rdeč kemični svinčnik  

• 2 navadna svinčnika, šilček, radirka  

• škarje  

• lepilo za papir v stiku (3X)  

• lepilni trak (3X) in manjše plastično držalo za lepilni trak  

• tekoče lepilo za ostale materiale  

• beležka  

• mapa z elastiko (A4)  

• papirnati prtički (3X)  

• copati, ki naj bodo primerni tudi za šport (svetla guma)  

 

                        
 

 

• platnena vrečka za copate  

 

NA VSEH POTREBŠČINAH NAJ BO VIDNA OZNAKA (IME, PRIIMEK OTROKA ALI ZAČETNICI 

IMENA IN PRIIMKA), DA JIH UČENCI NE POMEŠAJO MED SEBOJ.  

 

Učbenike in delovne zvezke dobijo učenci na šoli.  

 

 

 

 



ŠOLSKO LETO 2020/2021 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 8. RAZRED: 
 

Najprej preglejte šolske potrebščine, ki so vam ostale iz 7. razreda in jih samo dopolnite. 

Nedokončano popisane zvezke lahko uporabite v 8. razredu. Ne kupujte novih potrebščin, če 

jih imate.  

 

SLOVENŠČINA  

• 1 velik 80 listni črtni zvezek  

• 1 velik 100 listni črtni zvezek s trdimi platnicami (zvezek bodo učenci uporabljali tudi v 

9.r) 

MATEMATIKA  

• 1 zvezek visoki ali nizki karo A4  

• 1 brezčrtni zvezek A4 (lahko uporabite lanskega)  

• geo trikotnik  z dobro vidno črto, ki označuje kot 90°  

• šestilo   

NARAVOSLOVJE  

• 2 črtasta zvezka A4 

DRUŽBOSLOVJE  

• 1 črtasti zvezek A4 

• karta Evrope oz. namizni zemljevid Evrope (za domačo uporabo)  

ANGLEŠČINA  

• 1 črtasti zvezek A4 

GLASBENA UMETNOST  

• 1 črtasti zvezek A4 (lahko iz 7. razreda) 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  

• 1 zvezek visoki karo A4 

GOSPODINJSTVO  

• 1 črtasti zvezek  A4 (lahko iz 7. razreda) 

ŠPORT 

• kratke hlače in majica 

LIKOVNA UMETNOST  

• 40 risalnih listov  

• kolaž papir  

• tempera barvice, paleta, gobica, lonček   

• vodene barvice  

• ploščata čopiča (debel in tanek)  

• 2 okrogla čopiča (debel in tanek)   

• lesene barvice  

• flomastri  



• tanjši črn flomaster  

• voščenke  

• modelirna masa  

• tuš (črn)  

• podloga za linorez (mehka),  

• nožki za grafiko,  

• univerzalno lepilo  

• škatla za čevlje za likovne potrebščine  

• zaščitna obleka (srajca) za likovno umetnost  

 

 

OSTALO 

• peresnica  

• nalivno pero, vložki s črnilom, brisalec črnila  

• moder in rdeč kemični svinčnik  

• 2 navadna svinčnika, šilček, radirka  

• škarje  

• lepilo za papir v stiku (3X)  

• lepilni trak (3X) in manjše plastično držalo za lepilni trak  

• tekoče lepilo za ostale materiale  

• beležka  

• mapa z elastiko (A4)  

• papirnati prtički (3X)  

• copati, ki naj bodo primerni tudi za šport (svetla guma)  

 

                        
 

 

• platnena vrečka za copate  

 

NA VSEH POTREBŠČINAH NAJ BO VIDNA OZNAKA (IME, PRIIMEK OTROKA ALI ZAČETNICI 

IMENA IN PRIIMKA), DA JIH UČENCI NE POMEŠAJO MED SEBOJ.  

 

Učbenike in delovne zvezke dobijo učenci na šoli.  



 

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 9. RAZRED: 
 

Najprej preglejte šolske potrebščine, ki so vam ostale iz 8. razreda in jih samo dopolnite. 

Nedokončano popisane zvezke lahko uporabite v 9. razredu. Ne kupujte novih potrebščin, če 

jih imate.  

 

SLOVENŠČINA  

• 2 črtna zvezka A4  

MATEMATIKA  

• 1 mali karo zvezek A4 (za aritmetiko) in 1 brezčrtni zvezek A4 (za geometrijo), 

svinčnik, radirka, geotrikotnik, šestilo, kalkulator  

DRUŽBOSLOVJE  

• 1 črtasti zvezek A4, Atlas sveta (priporočljivo za doma, v šoli jih imamo)  

NARAVOSLOVJE  

• 1 črtasti zvezek A4  

ANGLEŠČINA  

• 1 črtasti zvezek A4 (lahko iz 8. razreda)  

GLASBENA UMETNOST  

• 1 črtasti zvezek A4 (lahko iz 8. razreda)  

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  

• 1 črtasti zvezek A4 (lahko iz 8. razreda)  

GOSPODINJSTVO  

• 1 črtasti zvezek A4 (lahko iz 8. razreda)  

ŠPORT 

• kratke hlače in majica 

LIKOVNA UMETNOST  

• 40 risalnih listov  

• kolaž papir  

• tempera barvice, paleta, gobica, lonček   

• vodene barvice  

• 2 ploščata čopiča (debel in tanek)  

• 2 okrogla čopiča (debel in tanek)   

• lesene barvice  

• flomastri  

• tanjši črn flomaster  

• voščenke  

• modelirna masa  

• tuš (črn)  



• podloga za linorez (mehka),  

• nožki za grafiko,  

• univerzalno lepilo  

• škatla za čevlje za likovne potrebščine  

• zaščitna obleka (srajca) za likovno umetnost  

 

OSTALO 

• peresnica  

• nalivno pero, vložki s črnilom, brisalec črnila  

• moder in rdeč kemični svinčnik  

• 2 navadna svinčnika, šilček, radirka  

• škarje  

• lepilo za papir v stiku (3X)  

• lepilni trak (3X) in manjše plastično držalo za lepilni trak  

• tekoče lepilo za ostale materiale  

• beležka  

• mapa z elastiko (A4)  

• papirnati prtički (3X)  

• copati, ki naj bodo primerni tudi za šport (svetla guma)  

 

                        
 

 

• platnena vrečka za copate  

 

NA VSEH POTREBŠČINAH NAJ BO VIDNA OZNAKA (IME, PRIIMEK OTROKA ALI ZAČETNICI 

IMENA IN PRIIMKA), DA JIH UČENCI NE POMEŠAJO MED SEBOJ.  

 

Učbenike in delovne zvezke dobijo učenci na šoli.  

 

 

 

 



 


