
 
 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2022/2023 
 
1. IN 2. RAZRED 
Seznam potrebščin za prvi in drugi razred bodo staršem posredovale učiteljice, ker bo imela 
vsaka malo drugačen seznam.  
 

Učiteljice 1. in 2. razreda 
 

  



 
POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2022/2023 

3. RAZRED 

SLOVENŠČINA: 1 velik črtan zvezek z vmesno črto in 1 velik črtan zvezek brez vmesne črte  

MATEMATIKA: 2 velika zvezka (veliki karo)  

SPOZNAVANJE OKOLJA: 1 velik črtan zvezek  

GLASBENA UMETNOST: mali črtan zvezek 

ŠPORT: športna oprema (raztegljive kratke ali dolge hlače, majica – kratek rokav, športni 

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

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

staršev 

ANGLEŠČINA: 1 velik črtan zvezek 

OSTALO: kolaž papir (lahko še iz 2.razreda), mapa A4, beležka, nalivno pero, 2 navadna 

svinčnika HB, šilček, radirka, flomastri (12) barvice (12), lepilo v stiku, šablona (velika), šolski 

copati, vrečka za copate, škarje 

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

 

Učiteljice 3. razreda 

 

  



POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2021/2022 

4. RAZRED 

 

SLOVENŠČINA: 1 veliki črtani zvezek (60 listni) in 1 mali črtani zvezek, črtalo 
ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 
MATEMATIKA: 1 veliki zvezek veliki karo, šestilo, šablona 30 cm, tehnični svinčnik, 
geotrikotnik 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 1 veliki črtani zvezek (60 listni) 
DRUŽBA: 1 veliki črtani zvezek (60 listni) 
GLASBENA UMETNOST: 1 notni zvezek s širokim notnim črtovjem, 1 mali črtani zvezek 
LIKOVNA UMETNOST:  

• 30 risalnih listov (boljši so kvalitetnejši, 200 g,) 

• komplet 12 aero tempera barvic v tubicah 7,5 ml, dokupite posamezne večje tube 42 

ml naslednjih barv: rumena št. 200, rdeča št. 403, modra št. 703, bela, črna 

• ploščati čopiči treh različnih debelin 

• lepilo Mekol mali, majico za likovno, kolaž papir (ne samolepilni), voščenke, alkoholni 

črn flomaster (debeli + tanki), das masa (0,5 kg), lepilni trak 

• moss guma (A4, različne barve), barvni šeleshamer (A4, različne barve) 

Grafično barvo, glino, nožke za oblikovanje gline, volno, ..., kupujemo sproti in dodamo na 

položnico, ki jo plačajo starši. 

ŠPORT: športna oprema (raztegljive kratke ali dolge hlače, majica – kratek rokav, športni 
copati 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: uporabili bomo beležko, ki jo dobijo v kompletu Radovednih pet. 
 

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

Učiteljice 4. razreda 

 

 

 

  



 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2022/2023 

5. RAZRED 

ZVEZKI: 

6 kom veliki črtni A4 zvezek (SLJ, DRU, NIT, TJA, GOS…) 

1 kom veliki zvezek veliki karo (MAT) 

1 kom veliki brezčrtni zvezek (MAT – geometrija, lahko iz 4. razreda) 

1 kom mali črtni zvezek A5 (eden od teh je GUM iz 4. r) 

1 kom notni zvezek z večjim širšim notnim črtovjem (GUM), iz 4.r 

GUM – vse je lahko iz 4. r! 

OSTALI PRIPOMOČKI: lepilo v stiku, škarje, suhe barvice, flomastri, nalivnik, geotrikotnik, 

velika šablona, šestilo, črtalnik, zemljevid Slovenije (priporočamo zemljevid Slovenije 

Radovednih pet Založbe Rokus Klett – dobite ga lahko v njihovi založbi - kontakti so na 

spletu), mapa A4, beležka ali zvezek za obvestila – lahko iz 4. r. 

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

na igrišče, copati, ki ne drsijo za telovadnico, vrečka za copate, ki ni plastična – 

bombažna/zračna. 

LIKOVNA UMETNOST: materiali in pripomočki za likovno umetnost: 

- 30 risalnih listov (boljši so kvalitetnejši 200 g,) 

- komplet 12 aero tempera barvic v tubicah 7,5 ml, dokupite posamezne večje tube 42 

ml naslednjih barv: rumena št. 200, rdeča št. 403, modra št. 703, bela, črna 

- čopiče iz 4. razreda 

- potrebovali bomo linolej, barvo za grafiko in glino, ki jih bomo tekom leta naročili, 

starši pa boste poravnali strošek pri plačilu položnice 

 

Za ostale pripomočke in material boste obveščeni prve šolske dni v 5. razredu (paleto, 

lepilo Mekol mala tubica, rolico papirnatih brisačk, krpice, majico za LUM, volna, karton, 

kolaž, voščenke, alkoholni črn flomaster (debeli + tanki), kolaž papir, das masa (0,5 kg)… 

Ne kupujte, počakajte na navodila. Lahko shranite stvari iz 4. razreda! 

Starši boste glede tega obveščeni  tudi na prvem roditeljskem sestanku. 

ZVEZKI NAJ BODO ZAVITI IN PODPISANI NA SPREDNJI STRANI/PLATNICI. PODPISANI NAJ 

BODO TUDI VSI PRIPOMOČKI IN DELOVNI ZVEZKI. 

Učiteljice 5. razreda 

 

 

 

 

  



 

POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2022/2023 

6. RAZRED: 

 

SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4  z robom 
MATEMATIKA: zvezek A4 mali karo, zvezek A4 brezčrtni, šestilo, geotrikotnik 
ANGLEŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 

NARAVOSLOVJE: zvezek od prejšnjega šolskega leta + 1 veliki črtast zvezek A4 (lahko Tako 

lahko za biologijo 40-listni) 

ZGODOVINA: črtasti A4 zvezek z robom  

GEOGRAFIJA: veliki črtast zvezek A4 in pisala 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA:   veliki brezčrtni zvezek A4, velik geotrikotnik 

LIKOVNA UMETNOST: V naslednjem šolskem letu, 2022-2023 bomo ponovno pobirali enak 

prispevek za likovni material na šoli, kot je bil pred korona časom in sicer 8 evrov na učenca.  

Račun se v naslednjem šolskem letu plača 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, 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 pa 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: zvezek od prejšnjega šolskega leta ali 1 veliki črtast zvezek A4, predpasnik 
(v skrajnem primeru majica) za praktično delo, elastika (za dolge lase), nedrseči copati 
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. 
                                                                             

 

 

 

 

  



POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2022/2023 

7. RAZRED: 

 

SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4  z robom 

MATEMATIKA: zvezek A4 mali karo, zvezek A4 brezčrtni, šestilo, geotrikotnik 

ANGLEŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 

NARAVOSLOVJE: zvezek od prejšnjega šolskega leta + 1 veliki črtast zvezek A4 (lahko Tako 

lahko za biologijo 40-listni) 

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, velik geotrikotnik 

LIKOVNA UMETNOST:  V naslednjem šolskem letu, 2022-2023 bomo ponovno pobirali enak 

prispevek za likovni material na šoli, kot je bil pred korona časom in sicer 8 evrov na učenca.  

Račun se v naslednjem šolskem letu plača 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, 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 pa 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. 

IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV: Učbeniški komplet obdelava gradiv Les (založba 

Izotech, učbeniški komplet obdelava gradiv Les sestoji iz učbenika, delovnega zvezka in 

delovnega gradiva). 

 

 

 

 

 

  



POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2022/2023 

8. RAZRED: 

 
SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 z robom 
ANGLEŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 
MATEMATIKA: zvezek A4 mali karo, šestilo, geotrikotnik 
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: zvezek od prejšnjega šolskega leta + 1 veliki črtast zvezek A4 (lahko Tako lahko za 
biologijo 40-listni) 
KEMIJA: veliki črtasti zvezek A4 (vsaj 60 listni), periodni sistem 
FIZIKA:  veliki zvezek A4 - mali karo, kalkulator  
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: veliki brezčrtni zvezek A4, velik geotrikotnik 
LIKOVNA UMETNOST:  V naslednjem šolskem letu, 2022-2023 bomo ponovno pobirali enak 
prispevek za likovni material na šoli, kot je bil pred korona časom in sicer 8 evrov na učenca.  
Račun se v naslednjem šolskem letu plača 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, 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 pa 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. 

IZBIRNI PREDMET POSKUSI V KEMIJI: veliki črtasti zvezek A4 (maksimalno 40 listov). 

 
 
 
 
 

  



 
POTREBŠČINE IN PRIPOMOČKI ZA ŠOL. LETO 2022/2023 

9. RAZRED: 
 
SLOVENŠČINA: veliki črtasti zvezek A4 z robom 
ANGLEŠČINA: veliki črtast zvezek A4 
MATEMATIKA: zvezek A4 mali karo, šestilo, geotrikotnik 
ZGODOVINA: veliki črtasti A4 zvezek z robom 
GEOGRAFIJA: veliki črtasti zvezek A4, pisala, zemljevid Slovenije (lahko iz 5. razreda) 
BIOLOGIJA: zvezek od prejšnjega šolskega leta + 1 veliki črtast zvezek A4 (lahko Tako lahko za 
biologijo 40-listni) 
KEMIJA: zvezek od prejšnjega šolskega leta + veliki črtasti zvezek A4 (60 listni), kalkulator, 
periodni sistem  
FIZIKA: veliki zvezek A4 – mali karo, kalkulator 
LIKOVNA UMETNOST:  V naslednjem šolskem letu, 2022-2023 bomo ponovno pobirali enak 

prispevek za likovni material na šoli, kot je bil pred korona časom in sicer 8 evrov na učenca.  

Račun se v naslednjem šolskem letu plača 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, 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 pa 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. 

IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV: Učbeniški komplet obdelava gradiv Kovine (založba 

Izotech, učbeniški komplet obdelava gradiv Kovine sestoji iz učbenika, delovnega zvezka in 

delovnega gradiva). 

                                                                                                      
 


