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SEZNAM  POTREBŠČIN  ZA  ŠOLSKO  LETO  2019/20  
 

 
1. razred + Podružnica Strunjan   

 
Zvezki TAKO LAHKO: 

• 1 veliki zvezek brez črt (italijanščina) 

• 1 veliki zvezek brez črt (glasba) 

• 1 veliki zvezek brez črt (spoznavanje okolja + slovenščina) 

• 1 veliki zvezek karo, 1cm x 1cm, na obeh straneh, brez praznih strani (matematika) 

• 1 veliki črtani zvezek na obeh straneh, z vmesno črto, brez praznih strani (slovenščina) 

• 1 veliki zvezek brez črt  

 

DRUGO: 

• peresnica (2 navadna svinčnika HB, suhe barvice, flomastri, radirka, šilček, lepilo, škarje) 

• majhna šablona  

• trda mapa, beležka 

• športna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, nedrseči copati) 
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2. razred + Podružnica Strunjan   

 

ZVEZKI: 

• 3 veliki zvezki (A4) z vmesno črto, brez prazne strani  

• 1 veliki črtani zvezek (A4) za ITD z vmesno črto, 

• 1 veliki črtani zvezek (A4) za TJA z vmesno črto,  

• 1 veliki zvezek (A4), karo 1 cm x 1 cm (MAT),  

• 1 trda mapa, 

• 1 zvezek za GUM prenesejo iz 1. razreda in nadaljujejo v 2. razredu. 

DRUGO: 

• peresnica  (suhe barvice, flomastri, 2 navadna svinčnika HB, radirka, šilček, lepilo v 

stiku, škarje, nalivno pero, črn vodoodporen flomaster (LVZ),  

• malo šablonsko ravnilo z osnovnimi geometrijskimi liki,  

• ovitki za zvezke in delovne zvezke ter učbenike,  

• športna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, vrečka za športno opremo), 

• nedrseči copati, 

• beležka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. razred + Podružnica Strunjan   

 
ZVEZKI: 

• 1 veliki črtani zvezek (A4) za ITD z vmesno črto, 

• 1 veliki črtani zvezek (A4) za TJA z vmesno črto, 

• 2 velika črtana zvezka »Tako lahko« (A4) z vmesno črto, 

• 1 veliki zvezek (A4) s kvadratki (1 cm x 1cm), 

• 2 velika črtana zvezka (A4) z robom, 

• 1 zvezek za GUM je lahko lanski ali nov (A4) z vmesno črto 

 

DRUGO: 

• peresnica (suhe barvice, flomastri, navaden svinčnik HB, radirka, šilček, nalivno pero, rdeč 

kemični svinčnik, ravnilo s šablono - veliko), vodoodporen črn flomaster (M), brisalec, škarje 

• lepilo v stiku večje 

• 3 ploščati čopiči, št. 2, 6 in 12 + 1 tanjši okrogli čopič, paleta 

• športna oprema, vrečka 

• nedrseči copati, vrečka 

• beležka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. razred + Podružnica Strunjan   

 

ZVEZKI 

• 6 velikih črtanih zvezkov z robom (A4) – SLJ (2x), DRU, NAR, TJA, ITD 

• MAT - 1 veliki zvezek (A4) – karo 1cm x 1cm, 1 veliki zvezek brez črt (se nadaljuje v 5. r) 

• GVZ - 1 veliki črtani zvezek (lahko lanski) 

 

DRUGO 

• peresnica (nalivno pero, brisalec, rdeč kemični svinčnik, navaden svinčnik HB, suhe barvice, 

flomastri, radirka, šilček + 2 fluorescentna flomastra za podčrtovanje) 

• kolaž papir  

• geo-trikotnik in ravnilo s šablono veliko, šestilo (v mesecu maju) 

• namizni zemljevid SLOVENIJE novejšega datuma  

• trda mapa 

• tempera barve Aero osnovne (M, R, Ru, Č, B – velike tube), paleta 

• 3 ploščati čopiči, št. 3 in 10 

• lepilo v stiku 

• 1 x črn vodoodporen flomaster (M) 

• škatla za likovni pouk, stara večja majica 

• lonček za VODO (LUM) 

• športna oprema, vrečka 

• nedrseči copati, vrečka 

• beležka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. razred  

 

ZVEZKI: 

• 5 velikih črtanih zvezkov z robom – SLJ, DRU, NAR, GOS, TJA; 

• MAT - 1 veliki zvezek (A4) – karo 1cm x 1cm, 1 veliki zvezek brez črt; 

• GVZ - 1 mali črtani zvezek; 

• ITD 1 veliki črtani zvezek (A4),  slovar IT/SLJ – SLJ/IT (doma); 

 

DRUGO: 

• trda mapa A4; 

• potrebščine pri MAT: geo-trikotnik, kvalitetnejše šestilo, šablonsko veliko ravnilo, navaden 

svinčnik HB, radirka; 

• potrebščine pri LUM: škatla za pripomočke za likovno, tempera barve Aero (velike osnovne 

barve + črna in bela), 3 čopiči (okrogli) št. 3, 7 in 10, lonček za vodo, voščenke, kolaž papir, 

slikarska paleta; 

• potrebščine pri pouku: flomastri, nalivno pero, rdeče pisalo za naslove v zvezku, suhe barvice, 

lepilo v stiku, škarje; 

• namizni zemljevid SLOVENIJE novejšega datuma; 

• športna oprema, vrečka; 

• nedrseči copati, vrečka; 

• beležka. 

 

NIP: 

FRANCOŠČINA - 1 veliki črtani zvezek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. razred 

• ZVEZKI 

SLO 1 veliki črtani zvezek z robovi (A4), nalivno pero + 1 veliki črtani zvezek za domače branje 

MAT 1 veliki zvezek brez črt (A4), 1 veliki zvezek (A4) mali karo, črtalnik,  

geometrijsko orodje: šestilo, geo-trikotnik, navadni svinčnik HB 

ANG 1 veliki črtani zvezek (A4) (lahko lanski) 

ITD   1 veliki črtani zvezek (A4),  slovar IT/SLJ – SLJ/IT (doma) 

NAR 1 veliki črtani zvezek (A4) 

GEO 1 veliki črtani zvezek (A4), suhe barvice 

ZGO 1 veliki črtani zvezek (A4) 

GOS Lanski zvezek, predpasnik, ruta 

GUM 1 veliki črtani zvezek (A4) 

TIT 1 veliki zvezek brez črt (A4), 2 različna trikotnika (90, 45, 45 in 90, 60, 30),  

navaden svinčnik HB, 2B, 2H, radirka, rezljača z žagicami (kupite decembra po navodilu učitelja), 

zaščitne maske, olfa nož, šilček, šestilo. 

 

• DRUGO 

LVZ 3 ploščati čopiči (2, 6, 8), tempera barvice AERO, 2 črna flomastra (tanek in debel), suhe 

barvice, navaden mehek svinčnik 2B, 3B ali 4B, lepilo, škarje. 

Copati 

 

• ŠPORTNA OPREMA 

ŠPO bombažna majica, kratke hlačke ali dres, nogavice, brisačko, nedrseče telovadne copate 
(samo za športno dvorano), deklice in dečki z dolgimi lasmi morajo poskrbeti, da si lase spnejo v 
čop (elastika, špangice, dečki – trak).  Za delo na zunanjih površinah potrebujejo tenis copate, 
primerne za šport (ne modne teniske). 
 

• NIP 
 

FRANCOŠČINA – 1 veliki črtani zvezek  

 

 

 

 

 

 



 

 

7. razred 

 

• ZVEZKI 

SLO 1 veliki črtani zvezek z robovi (A4), nalivno pero,  

MAT 1 veliki zvezek brez črt (A4), 1 veliki zvezek (A4) mali karo, črtalnik,  

geometrijsko orodje: šestilo, geo-trikotnik, navadni svinčnik HB 

ANG 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

ITD 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

NAR 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

GEO 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

ZGO 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

TIT  vse je lahko lansko:1 veliki zvezek brez črt zvezek, 2 različna trikotnika (90, 45, 45 in 90, 60, 

30), navaden svinčnik HB, 2B, 2H, radirka, rezljača z žagicami, zaščitne maske, olfa nož, šilček, 

šestilo. 

• DRUGO 

LVZ 3 ploščati čopiči (2, 6, 8), tempera barvice AERO, 2 črna flomastra (tanek in debel), suhe 

barvice, navaden mehek svinčnik 2B, 3B ali 4B, lepilo, škarje. 

GUM 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski). 

Copati 

• ŠPORTNA OPREMA 

ŠPO bombažna majica, kratke hlačke ali dres, nogavice, brisačko, nedrseče telovadne copate 
(samo za športno dvorano), deklice in dečki z dolgimi lasmi morajo poskrbeti, da si lase spnejo v 
čop (elastika, špangice, dečki – trak).  Za delo na zunanjih površinah potrebujejo tenis copate, 
primerne za šport (ne modne teniske). 

• IZBIRNI PREDMETI  

NEMŠČINA 1 - veliki črtani zvezek 

ŠPANŠČINA 1 - veliki črtani zvezek 

FRANCOŠČINA 1 – veliki črtani zvezek 

UREJANJE BESEDIL - / 

ŠPORT ZA SPROSTITEV – športna oprema, mapa 

LIKOVNO SNOVANJE 1 - / 

OBDELAVA GRADIV LES (7., 8. in 9. razred) - / 

FILMSKA VZGOJA (7., 8. in 9. razred) - / 

GLEDALIŠKI KLUB (7., 8. in 9. razred) - / 

 

 



 

8. razred 

 

• ZVEZKI 

SLO 1 veliki črtani zvezek z robovi (A4), nalivno pero 

MAT 1 veliki zvezek (A4) mali karo  

geometrijsko orodje: geo-trikotnik, šestilo, navaden svinčnik HB 

ANG 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

ITD 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

BIO 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski zvezek naravoslovja) 

KEM 1 veliki črtani zvezek (A4) 

FIZ 1 veliki zvezek (A4), mali karo, geo-trikotnik, žepno računalo 

GEO 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

ZGO 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

DIE / GVZ 1 veliki črtani zvezek (A4) 

TIT vse je lahko lansko:1 veliki zvezek brez črt (A4), 2 različna trikotnika (90, 45, 45 in 90, 60, 30), 

navaden svinčnik HB, 2B, 2H, radirka, rezljača z žagicami, zaščitne maske, olfa nož, šilček, 

šestilo. 

• DRUGO 

LVZ 3 ploščati čopiči (2, 6, 8), tempera barvice AERO, 2 črna flomastra (tanek in debel),  

suhe barvice, navaden mehek svinčnik 2B, 3B ali 4B, lepilo, škarje. 

GUM 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko iz 6. razreda) 

GOS  bombažna majica, elastika za lase 

Copati 

• ŠPORTNA OPREMA 

ŠPO bombažna majica, kratke hlačke ali dres, nogavice, brisačko, nedrseče telovadne copate 
(samo za športno dvorano), deklice in dečki z dolgimi lasmi morajo poskrbeti, da si lase spnejo v 
čop (elastika, špangice, dečki – trak).  Za delo na zunanjih površinah potrebujejo tenis copate, 
primerne za šport (ne modne teniske). 

• IZBIRNI PREDMETI  

NEMŠČINA 2 - veliki črtani zvezek (lahko lanski) 

IZBRANI ŠPORT - KOŠARKA - športna oprema, mapa 

LIKOVNO SNOVANJE 2 - / 

POSKUSI V KEMIJI - mapa 

OBDELAVA GRADIV LES (7., 8. in 9. razred) - / 

FILMSKA VZGOJA (7., 8. in 9. razred) - / 

GLEDALIŠKI KLUB (7., 8. in 9. razred) - / 

 



9. razred 

 

• ZVEZKI 

SLO 1 veliki črtani zvezek z robovi (A4), nalivno pero 

MAT 1 veliki zvezek (A4) mali karo 

geometrijsko orodje: šestilo, geo-trikotnik, navaden svinčnik HB 

ANG 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

ITD 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

BIO 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

KEM 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

FIZ 1 veliki zvezek (A4), mali karo (lahko lanski), geo-trikotnik, žepno računalo 

GEO 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

ZGO 1 veliki črtani zvezek (A4, lahko lanski) 

 

• DRUGO 

LVZ 3 ploščati čopiči (2, 6, 8), tempera barvice AERO, 2 črna flomastra (tanek in debel),  

suhe barvice, navaden mehek svinčnik 2B, 3B ali 4B, lepilo, škarje. 

GUM lanski zvezek za glasbo (8. razred) 

Copati 

 

• ŠPORTNA OPREMA 

ŠPO bombažna majica, kratke hlačke ali dres, nogavice, brisačko, nedrseče telovadne copate 
(samo za športno dvorano), deklice in dečki z dolgimi lasmi morajo poskrbeti, da si lase spnejo v 
čop (elastika, špangice, dečki – trak).  Za delo na zunanjih površinah potrebujejo tenis copate, 
primerne za šport (ne modne teniske). 
 

• IZBIRNI PREDMETI  

NEMŠČINA 3 – veliki črtani zvezek  (lahko lanski) 

FRANCOŠČINA  3 - veliki črtani zvezek  (lahko lanski) 

ŠPORT ZA ZDRAVJE – športna oprema, mapa, kolo, čelada 

LIKOVNO SNOVANJE 3 - / 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA - / 

OBDELAVA GRADIV LES (7., 8. in 9. razred) - / 

FILMSKA VZGOJA (7., 8. in 9. razred) - / 

GLEDALIŠKI KLUB (7., 8. in 9. razred) - / 


