ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED

KAJ VSE POTREBUJE VAŠ OTROK PRI POUKU?

UČNA GRADIVA:
Spoznavanje okolja 1 , učbenik za OŠPP – učbeniški sklad
Čarobni svet pravljic, berilo 1. razred OŠPP – učbeniški sklad
Pajkec Piko : grafomotorične vaje za OŠPP (brezplačno) – učbeniški sklad
Matematika 1 : delovni zvezek za OŠPP (brezplačno) – učbeniški sklad

ŠOLSKE POTREBŠČINE
Učiteljice I. triade bi želele znižati stroške za šolski material in ga poenotiti s skupnim
nakupom. Stvari, za katere menimo, da bi bilo smiselno, da kupimo v večjih količinah, bomo
učiteljice kupile za vse učence. Sezam šolskih potrebščin bomo dogovorili na 1. roditeljskem
sestanku v septembru. Strošek skupnega materiala bi bil zaračunan na položnici.

Sami kupite:
ZVEZKI:
4 veliki brezčrtni zvezki
beležka
PRAZNA PERESNICA
šablona
20 RISALNIH LISTOV
ŠOLSKI COPATI Z NEDRSEČIM PODPLATOM
TELOVADNA OPREMA: kratke hlače in majica, vrečka za športno opremo,
kopalke in brisača, kopalna kapa v primeru daljših las, krtača za lase
STEKLENIČKA ALI KOZARČEK za pitje vode
HIGIENSKI PRIPOMOČKI: zobna ščetka, zobna pasta, plastični lonček

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 2. RAZRED
KAJ VSE POTREBUJE VAŠ OTROK PRI POUKU?

UČNA GRADIVA:
* Postani junak zgodb, berilo za OŠPP – učbeniški sklad
* Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 2, učbenik za OŠPP – učbeniški sklad,
* Spoznavanje okolja 2, učbenik za OŠPP – učbeniški sklad,
* Pajkec piko posluša, govori, bere, piše 2, delovni zvezek za OŠPP - dobijo v
šoli, starši plačate položnico
* Matematika 2, delovni zvezek za OŠPP - dobijo v šoli, starši plačate položnico

ŠOLSKE POTREBŠČINE
Učiteljice I. triade bi želele znižati stroške za šolski material in ga poenotiti s skupnim
nakupom. Stvari, za katere menimo, da bi bilo smiselno, da kupimo v večjih količinah, bomo
učiteljice kupile za vse učence. Sezam šolskih potrebščin bomo dogovorili na 1. roditeljskem
sestanku v septembru. Strošek skupnega materiala bo zaračunan na položnici.

SAMI KUPITE:
- ZVEZKI:
 2 velika črtna zvezka z 1 cm razmikom,
 1 veliki karo zvezek 1cm
 1 veliki brezčrtni zvezek za GUM (lahko tudi od lanskega leta)
 beležka (lahko tudi od lanskega leta)
- PRAZNA PERESNICA


ŠABLONA

- 20 RISALNIH LISTOV
- ŠOLSKI COPATI Z NEDRSEČIM PODPLATOM
- BLAZINA ZA SEDENJE NA TLEH
- PLASTENKO ALI KOZAREC ZA VODO
- TELOVADNA OPREMA: kratke hlače in majica, vrečka za športno opremo, kopalke in
brisača, kopalna kapa in krtača za lase v primeru daljših las

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED
KAJ VSE POTREBUJE VAŠ OTROK PRI POUKU?

UČNA GRADIVA:






Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 3, učbenik za OŠPP - US
Pojdi z menoj v svet zgodb, berilo za OŠPP - US
Spoznavanje okolja 3, učbenik za OŠPP - US
Pajkec Piko posluša, govori,bere, piše 3, del. zvezek za OŠPP (dobijo v šoli položnica)
Matematika 3 (Andreja Vouk) – Delovni zvezek za 3. razred osnovne šole Prilagojen
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (dobijo v šoli – položnica)

ŠOLSKE POTREBŠČINE
Učiteljice I. triade bi želele znižati stroške za šolski material in ga poenotiti s skupnim
nakupom. Stvari, za katere menimo, da bi bilo smiselno, da kupimo v večjih količinah, bomo
učiteljice kupile za vse učence. Sezam šolskih potrebščin bomo dogovorili na 1. roditeljskem
sestanku v septembru. Strošek skupnega materiala bi bil zaračunan na položnici.
Sami kupite:
- ZVEZKI:
 4 velike črtna zvezka z 1 cm razmikom,
 1 veliki karo zvezek 1cm
 1 veliki brezčrtni zvezek
 beležka (majhen zvezek)
- PRAZNA PERESNICA
- ŠABLONA
- 20 RISALNIH LISTOV
- ŠOLSKI COPATI Z NEDRSEČIM PODPLATOM
- TELOVADNA OPREMA: kratke hlače in majica, vrečka za športno opremo, kopalke in
brisača, kopalna kapa v primeru daljših las, krtača za lase

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 4. RAZRED

-

4 ČRTASTI ZVEZKI, velik A4 , 80 listni (zvezki naj NE bodo Tako lahko, temveč z
navadno črto)
1 ČRTAST ZVEZEK, velik A4, 50 listni
2 VELIKA KARO ZVEZKA, velik A4, 50 listni
BELEŽKA
MAPA (za shranjevanje ul)
7 OVITKOV ZA UČBENIKE A4 FORMAT
VELIKA ŠABLONA
3 x LEPILO
ŠKARJE
BARVICE
FLUMASTRI

LIKOVNA UMETNOST:
- 20 risalnih listov
- tempere barve (aero)
- kolaž papir (lahko uporabite starega, od lanskega leta)
- črn tuš
- risalno oglje (v svinčniku, NE paličice)
- voščenke (uporabite voščenke od lanskega leta!!)
- stara majica ali srajca za zaščito
- škatla od čevljev za shranjevanje likovnih potrebščin
ŠPORT:
- vrečka za športno opremo
- kratke hlače in kratka majica
- telovadni copati
- kopalke, brisača
UČENCI PREJMEJO UČBENIKE V ŠOLI – UČBENIŠKI SKLAD:
- Na potep v deželo besed, berilo za 4. razred OŠPP
- Planet črkosned, učbenik za slovenščino v 4. razredu OŠPP
- Naša matematika 1. in 2. del, učbenik za 4. razred OŠPP
- To je moja družba, učbenik za 4. razred OŠPP
DELOVNI ZVEZKI (dobijo v šoli, položnica):
- Naša matematika 1. in 2. del, delovni zvezek za OŠPP
- Planet črkosned, delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu OŠPP
- To je moja družba, delovni zvezek za 4. razred OŠPP

Šolske potrebščine – 5. razred šolsko leto 2020/2021
- 5 velikih črtanih zvezkov z robom za datum
- 2 velika zvezka Tako lahko A4 velik karo
- 1 velik brezčrtni zvezek
- 1 velik zvezek Tako lahko A4 vmesna črta za pisane črke
- zemljevid Slovenije
- svinčniki HB, barvice, flomastri, selotejp
- škarje
- LEPILO : 4 x
- nalivno pero, bombice, šilček, radirka
- velika šablona, geotrikotnik
- 1 mapa s trdimi platnicami
- 6 ovitkov za učbenike A4 format
LIKOVNA UMETNOST:
- 20 risalnih listov
- tempera barve AERO
- kolaž papir
- veliko lepilo v stiku
- črn tuš
- okrogla kovinska škatla ali manjša peresnica za čopiče
- 3 ploščati čopiči (4,8,16), 3 okrogli čopiči (2,6,12)
Zaradi odtenkov in mešanja barv med sabo, prosimo, da učenci prinesejo samo tempera barve
AERO.
ŠPORT:
- kratke hlače, kratka majica
- kopalke, brisača za bazen, kopalna kapa (za deklice), glavnik
- nedrseči copati
Ostale potrebščine:
- papirnati robčki – 10 paketkov
- zobna ščetka, zobna pasta, lonček
- nedrseči copati za v razred
- 1 paket kuhinjskih papirnatih brisačk ali paket prtičkov
UČENCI DOBIJO UČBENIKE V ŠOLI (UČBENIŠKI SKLAD):
- Branje kot čudežno potovanje, berilo za OŠPP
- Brez zmede sejemo besede, učbenik za slovenščino za OŠPP
- Družboslovje 5, učbenik za OŠPP
- Gospodinjstvo 5 , učbenik za OŠPP
- Naravoslovje 5, učbenik za OŠPP
Delovni zvezki:
- Brez zmede sejemo besede, delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli, položnica)
- Matematika 5, delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli, položnica)

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 6. RAZRED
-

5 ČRTASTIH ZVEZKOV A4 FORMAT
1 ZVEZEK VISOKI KARO A4 FORMAT
1 BREZČRTNI ZVEZEK A4 FORMAT (TIT)
ZEMLJEVID SLOVENIJE
BELEŽKA
MAPA S TRDIMI PLATNICAMI

-

RAVNILO Z LIKI
GEOTRIKOTNIK
ŠESTILO
LEPILO
ŠKARJE
PAPIRNATE BRISAČKE
PRTIČKI
PAPIRNATI ROBČKI

LIKOVNA UMETNOST:
- 20 risalnih listov
- tempere barve AERO
- ena velika (42 ml) bela tempera barva AERO
- veliko lepilo v stiku
- kolaž papir
- okrogla kovinska škatla ali manjša peresnica za čopiče
- 3 ploščati čopiči (4,8,16), 3 okrogli čopiči (2,6,12)
ŠPORT
- kratke hlače
- kratka majica
- šolski copati z nedrsečim podplatom
- gumica za lase (dekleta)
- kopalke
- brisača
- kopalna kapa

UČENCI PREJMEJO UČBENIKE V ŠOLI – UČBENIŠKI SKLAD
-

Domišljijski svet Mavričnih besed, berilo za 6. razred OŠPP
Družboslovje 6, učbenik za OŠPP
Naravoslovje 6, učbenik za OŠPP
Gospodinjstvo 6, učbenik za OŠPP
Vesolje besed 6, učbenik za OŠPP
5 OVITKOV ZA UČBENIKE A4 FORMAT

DELOVNI ZVEZKI
- Matematika 6, delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli, položnica)
- Vesolje besed 6, delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli, položnica)

7. razred
MAT

SLJ

NAR
DRU

TJA

GUMLUM

GOS
ŠPO
TIT
V peresnici
naj bo:

POTREBŠČINE
VELIK ZVEZEK -NIZKI KARO(5x5 mm)
Geotrikotnik, šestilo
- Matematika 7 , učbenik za OŠPP - US
- Matematika 7, delovni zvezek za OŠPP(dobijo v šoli, položnica)
VELIK ZVEZEK – ČRTAN
-Kako povem, kako napišem 7 , učbenik za OŠPP – US
-Poleti z menoj med besede 7 , berilo za OŠPP – US
-Kako povem, kako napišem 7 , delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli,
položnica )
VELIK ZVEZEK –ČRTAN
-Naravoslovje 7, učbenik za OŠPP - US
VELIK ZVEZEK -ČRTAN
ZEMLJEVID SLOVENIJE
-Družboslovje 7, učbenik za OŠPP - US
VELIK ZVEZEK - ČRTAN
-My English 1 , učbenik za OŠPP – US
-My English 1 , delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli, položnica)
VELIK ZVEZEK- ČRTAN (lahko lanski)
- 20 risalnih listov
- tempera barve AERO
- veliko lepilo v stiku
- Kolaž papir
- 1 velika (42 ml)bela tempera AERO
- okrogla kovinska škatla ali manjša peresnica za čopiče
- 3 ploščati čopiči (4,8,16), 3 okrogli čopiči (2,6,12)
Čopiče lahko učenci prinesejo iz lanskega leta
Zaradi odtenkov in mešanja barv med sabo, prosimo, samo tempera
barve AERO.
VELIK ZVEZEK- ČRTAN (lahko lanski)
-Gospodinjstvo 7 , učbenik za OŠPP – US
Primerna športna oprema- kratke hlače, nedrseči copati, kopalna oprema
-TIT 7 , učbenik za OŠPP - US
- 2 x svinčnik HB,
- 1 x MODRO in ZELENO pisalo/lahko barvice,
- 1 x moder nalivnik ali kemični svinčnik,
- radirka, šilček, škarje, lepilo,
- barvice

8.razred
POTREBŠČINE
VELIK ZVEZEK -NIZKI KARO(5x5 mm)
MAT
Geotrikotnik, šestilo
Matematika 8, delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli, položnica)
VELIK ZVEZEK – ČRTAN
SLJ
Kako povem, kako napišem 8 , učbenik za OŠPP - US
Poleti z menoj med besede 8 , berilo za OŠPP – US
Kako povem, kako napišem 8 , delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli,
položnica)
VELIK ZVEZEK –ČRTAN
NAR
Naravoslovje 8 , učbenik za OŠPP - US
VELIK ZVEZEK -ČRTAN
DRU
ZEMLJEVID EVROPE
Družboslovje 8, učbenik za OŠPP – US
VELIK ZVEZEK - ČRTAN
TJA
My English 2 , učbenik za OŠPP – US
My English 2 , delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli , položnica)
VELIK ZVEZEK- ČRTAN (lahko lanski)
GUM
20 risalnih listov
LUM
Likovna tempera barve AERO
veliko lepilo v stiku
Kolaž papir
1 velika (42 ml)bela tempera AERO
okrogla kovinska škatla ali manjša peresnica za čopiče
3 ploščati čopiči (4,8,16), 3 okrogli čopiči (2,6,12)
Čopiče lahko učenci prinesejo iz lanskega leta.
Zaradi odtenkov in mešanja barv med sabo, prosimo, samo tempera barve
AERO.
VELIK ZVEZEK- ČRTAN (lahko lanski)
GOS
Gospodinjstvo 8 , učbenik za OŠPP - US
Primerna športna oprema- kratke hlače, nedrseči copati, kopalna oprema
ŠPO
TIT
V
peresnici
naj bo:

TIT 8 , učbenik za OŠPP - US
- 2 x svinčnik HB,
- 1 x MODRO in ZELENO pisalo/lahko barvice,
- 1 x moder nalivnik ali kemični svinčnik,
- radirka, šilček, škarje, lepilo,
- barvice

9.razred

MAT

SLJ

NAR

POTREBŠČINE
VELIK ZVEZEK- NIZKI KARO(5x5 mm)
šestilo, geotrikotnik,
- Matematika 9, učbenik za OŠPP – US
- Matematika 9, delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli, položnica)
VELIK ČRTANI ZVEZEK
Kako povem, kako napišem 9 , delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoliPOLOŽNICA)
- Kako povem, kako napišem 9 , učbenik za OŠPP - US
- Pozdravljena mladost 9 , berilo za OŠPP – US
VELIK ZVEZEK –ČRTAN
- Naravoslovje 9 , učbenik za OŠPP - US

DRU

VELIK ZVEZEK -ČRTAN
ZEMLJEVID SVETA
- Družboslovje 9, učbenik za OŠPP – US

TJA

VELIK ČRTANI ZVEZEK
- MY English 3, učbenik za OŠPP – US
- My English 3, delovni zvezek za OŠPP (dobijo v šoli-POLOŽNICA)

GUM
LUM

VELIK ZVEZEK- ČRTAN (lahko lanski)

GOS

- 20 risalnih listov
- tempera barve AERO
- veliko lepilo v stiku
- Kolaž papir
- 1 velika (42 ml)bela tempera AERO
- okrogla kovinska škatla ali manjša peresnica za čopiče
- 3 ploščati čopiči (4,8,16), 3 okrogli čopiči (2,6,12)
Čopiče lahko učenci prinesejo iz lanskega leta
Zaradi odtenkov in mešanja barv med sabo, prosimo, samo tempera barve
AERO.
VELIK ČRTANI ZVEZEK – lahko lanski
- Gospodinjstvo 9 , učbenik za OŠPP - US

ŠPO
TIT

Primerna športna oprema- kratke hlače, nedrseči copati

V
peresnici
naj bo:

-

TIT 9 , učbenik za OŠPP - US
2 x svinčnik HB,
1 x MODRO in ZELENO pisalo/lahko barvice,
1 x moder nalivnik ali kemični svinčnik,
radirka, šilček, škarje, lepilo,
barvice

