
 

 

 

 

 

2. RAZRED 

Predmet Potrebščine 

MAT 1 velik zvezek s kvadratki (1cm) 

SLO 1 zvezek A4 Latajn (tri črte) – leva polovica gladka, desna latajn 

1 zvezek A4 Latajn (tri črte) – leva in desna polovica latajn 

1 zvezek A4 črtni (11 mm) - pisanka 

GUM 1 velik zvezek brez črt 

SPO 1 velik zvezek s črtami 

ITJ 1 velik zvezek s črtami (kdor bo obiskoval krožek) – lahko od lani 

TJA 1 velik zvezek s črtami 

DRUGO Mala šablona, beležka, peresnica (barvice, flomastri, svinčnik, radirka, 

šilček, škarje in lepilo v stiku), šolski copati (podpisani) in vrečka za 

copate, stara jopica (likovni pouk), športna oprema (vrečka v kateri so 

športni copati, majica, kratke hlače, brisača), kartonasta mapa 

V mesecu decembru bomo začeli uporabljati nalivno pero. 

Material za LUM bomo nabavili na šoli. 

 

 

 

 

1. RAZRED 

Predmet Potrebščine 

MAT 1 zvezek A4 – 123 zvezek s številkami (založba Rokus Klett) 

SLJ, GUM 2 velika zvezka brez črt  

SLJ 1 zvezek A4 –  ABC zvezek z velikimi tiskanimi črkami (založba Rokus 

Klett) 

ITJ 1 velik zvezek brez črt (kdor bo obiskoval krožek) 

TJA 1 velik zvezek brez črt 

DRUGO Mala šablona, beležka, peresnica (barvice - 12, flomastri - 6, mehek - 

HB svinčnik, radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku), šolski copati 

(podpisani), stara jopica (likovni pouk), športna oprema (vrečka v 

kateri so športni copati, majica, kratke hlače) 

Material za LUM bomo nabavili na šoli. 



 

 

 

3. RAZRED 

Predmet Potrebščine 

MAT 1 velik zvezek s kvadratki (1cm) 

SLO 1 zvezek A4 Latajn (tri črte) – leva in desna polovica latajn 

 

GUM 1 velik zvezek brez črt – lahko od lani 

SPO 1 velik zvezek s črtami 

ITJ 1 velik zvezek s črtami (kdor bo obiskoval krožek) – lahko od lani 

TJA 1 velik zvezek s črtami 

DRUGO Velika šablona, beležka, peresnica (barvice, flomastri, svinčnik, radirka, 

šilček, škarje in lepilo v stiku), šolski copati (podpisani) in vrečka za 

copate, stara jopica (likovni pouk), športna oprema (vrečka v kateri so 

športni copati, majica, kratke hlače, brisača), kartonasta mapa 

Material za LUM bomo nabavili na šoli. 

 

 

 

4. RAZRED 

Potrebščine 

4 veliki zvezki s črtami (+1, kdor bo obiskoval ITJ) 

3 male zvezke s črtami 

1 velik zvezek s kvadratki (1cm) 

1 velik zvezek brez črt 

Velika šablona  

geo trikotnik (raje večji) 

šestilo 

beležka, 

peresnica (barvice, flomastri, svinčnik, radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku) 

kartonasta mapa 

zemljevid SLO (za 4. in 5.r) 

šolski copati (podpisani) in vrečka za copate 

stara jopica (likovni pouk)  

športna oprema (vrečka v kateri so športni copati, majica, kratke hlače, brisača – vse 

naj bo podpisano) 

 

PRIPOROČAMO, DA UČENCI NAJPREJ PORABIJO/POPOLNIJO ZVEZKE IZ TRETJEGA RAZREDA. 

 

Material za LUM bomo nabavili na šoli. 

 



 

5. RAZRED 

Potrebščine 

6 velikih zvezkov s črtami  

1 mali zvezk s črtami 

1 velik zvezek s kvadratki (1cm) 

1 velik zvezek brez črt 

GUM - zvezek od lani 

ITJ – kdor bo obiskoval ima lahko lanski zvezek 

Velika šablona  

geo trikotnik (raje večji) 

šestilo 

beležka, 

peresnica (barvice, flomastri, svinčnik, radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku) 

kartonasta mapa 

zemljevid SLO (za 4. in 5.r) 

šolski copati (podpisani) in vrečka za copate 

stara jopica (likovni pouk)  

športna oprema (vrečka v kateri so športni copati, majica, kratke hlače, brisača – vse 

naj bo podpisano) 

 

PRIPOROČAMO, DA UČENCI NAJPREJ PORABIJO/POPOLNIJO ZVEZKE IZ ČETRTEGA RAZREDA. 

 

Material za LUM bomo nabavili na šoli. 

 

6. RAZRED 

Potrebščine 

1 mali zvezk s črtami + 1 velik zvezek s črtami (SLO) 

4 veliki zvezki s črtami  

2 velika zvezka brez črt (MAT, TIT) 

GUM – mali zvezek s črtami 

ITJ – kdor bo obiskoval ima lahko lanski zvezek 

GOS – lahko lanski zvezek 

Velika šablona  

geo trikotnik (mali) 

šestilo (kovinsko) 

beležka, 

peresnica (barvice, flomastri, svinčnik, radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku) 

kartonasta mapa 

šolski copati (podpisani) in vrečka za copate 

stara jopica (likovni pouk)  

športna oprema (vrečka v kateri so športni copati, majica, kratke hlače, brisača – vse 

naj bo podpisano) 

 

PRIPOROČAMO, DA UČENCI NAJPREJ PORABIJO/POPOLNIJO ZVEZKE IZ PETEGA RAZREDA. 

 

Material za LUM bomo nabavili na šoli. 

 


