
 
 
 

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA, CELJE 

ŠOLSKE POTREBŠČINE V ŠOL. LETU 2021/22 

 

 
1. RAZRED 

 

 
 

 
  

1. ŠOLSKA TORBA 
2. PERESNICA: 

 2 svinčnika HB 

 12 svinčnik barvic  

 12 flomastrov 

 šilček 

 radirka 

 škarjice 

 lepilo v stiku 
3. ZVEZKI: 

 1 x A4, črtani, vrstica 1 cm, (robovi zvezka pobarvani z modro ali sivo) za SLJ  

 1 x A4, karirasti (1 x 1 cm), (robovi zvezka pobarvani z modro ali sivo) za MAT 

 1 x A4, črtani, vrstica 1 cm, (robovi zvezka pobarvani z modro ali sivo) za SPO 

 1 x A5, brezčrtni, za GUM 

 1 x A4, črtani za domače branje in bralno značko 

 1 x A4, brezčrtni za NIA  
4. RAZNO: 

 kartonska mapa A4 - za učne liste 

 mala šablona 

 velika šablona 

 copati za v razred (nedrseč podplat) 

 športna oprema (majica s kratkimi rokavi, kratke hlače) 

 vrečka iz blaga za športno opremo 

ZGORAJ NAVEDENE ŠOLSKE POTREBŠČINE STARŠI NABAVIJO SAMI. 
Zvezki naj bodo oviti, vse potrebščine pa z alkoholnim flomastrom označene z imenom in 
priimkom otroka. Enotna velikost zvezkov je zaželena.  

LIKOVNE POTREBŠČINE IN LIKOVNI MATERIAL: 
risalni listi, kolaž papir, voščenke, vodene barvice, tempera barve, čopiči različnih debelin, 
oglje, tuš, črn debelejši »transparent« flomaster, lepilo za les, UHO lepilo, debelejši 
flomastri (konica 2 mm), plastelin idr. 
Navedene likovne potrebščine in likovni material bodo učenci v 1. razredu uporabljali 
skupno. Po dogovoru s starši na roditeljskem sestanku bodo likovni material enotno 
nabavili razredničarki. Okvirni znesek bo od 10  do 15 eur. Starši bodo znesek poravnali 
po položnici. 
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2. RAZRED 
 

1. PERESNICA: 
 2 svinčnika HB, priporočamo »ne okrogli« 
 12 svinčnik barvic 
 šilček 
 radirka 
 škarjice 
 lepilo v stiku  

 
2. ZVEZKI: 

 1 x A4 črtani za SPO (Spoznavanje okolja) 

 2 x A4 črtani za SLJ (Slovenščina) 

 1 x A4 črtani za TJA (Tuj jezik Angleščina) 

 1 x A4 karirasti (1 x1 cm) za MAT (Matematika)   

 1 x A4 črtani za domače branje in bralno značko (zaželeno iz 1. razreda) 

 1 x A5 brezčrtni za GUM (Glasbena umetnost, zaželeno iz 1. razreda) 
 
3. LIKOVNA OPREMA: 

 risalni blok št. 5 + 20 listov 
 kolaž papir A4  
 voščene barvice 
 tempera barvice 
 12 flomastrov  
 čopiči (ploščati - 3 različne debeline in okrogel - tanjši) 
 paleta, lonček za vodo 
 črn alkoholni flomaster (debelejši) 
 oglje 
 škatla za likovni pribor 

 
4. RAZNO: 

 velika in mala šablona 
 kartonska mapa A4 za učne liste  
 copati za v razred – nedrseč podplat 
 športna oprema (majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, pozimi pa spodnji del 

trenirke) 
 vrečka iz blaga za športno opremo 

 

 

ZGORAJ NAVEDENE ŠOLSKE POTREBŠČINE STARŠI NABAVIJO SAMI. 
Zvezki naj bodo oviti in opremljeni z nalepko - ime otroka in predmet. 
Vse likovne potrebščine naj bodo opremljene z imenom otroka.  
Za vse ostale potrebščine priporočamo zapis imena otroka.  
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ŠOLSKE POTREBŠČINE V ŠOL. LETU 2021/22 

 

3. RAZRED 
 

1. PERESNICA: 
 2 svinčnika HB 6 
 12 svinčnik barvic 
 nalivno pero 
 šilček s posodico 
 radirka 
 velika in mala šablona 
 škarje 
 lepilo v stiku 

2. ZVEZKI: 

 1 x A4, črtani za SPO 

 1 x A4, črtani za SLJ 

 1 x A4, črtani za NIA 

 1 x A4, karirasti (1 x 1 cm) za MAT   

 1 x A4, črtani za domače branje in bralno značko (lahko iz 2. razreda) 

 1 x A5, brezčrtni za GUM (lahko iz 2. razreda) 
 
3. LIKOVNA OPREMA: 

 risalni blok št. 5, 20-listni + 20 listov 
 voščene barvice 
 tempera barvice 
 12 flomastrov  
 kolaž papir A4 
 čopiči (ploščati - 3 različne debeline in okrogel - tanjši) 
 paleta 
 črni alkoholni flomaster 
 modelirna masa 
 oglje (lahko iz 2. razreda) 

 
4. RAZNO: 

 kartonska mapa A4 za učne liste  
 copati – nedrseč podplat 
 športna oprema (majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, pozimi pa spodnji del 

trenirke) 
 vrečka iz blaga za športno opremo 

 

ZGORAJ NAVEDENE ŠOLSKE POTREBŠČINE STARŠI KUPIJO SAMI. 
Zvezki naj bodo oviti, vse potrebščine pa obvezno označene z imenom in priimkom otroka. 
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4. RAZRED  
 

v peresnici naj bo … 
škarje, lepilo v stiku, navadni svinčnik, nalivnik, barvice, radirka, 
šilček, geotrikotnik, šestilo (v juniju) 

 

predmet  

slovenščina 2 velika črtana zvezka 

matematika 
veliki zvezek – nizki karo 
velika šablona, ravnilce, geotrikotnik, šestilo 

angleščina veliki črtani zvezek 

glasbena vzgoja veliki črtani zvezek 

družba veliki črtani zvezek 

naravoslovje in tehnika veliki črtani zvezek 

športna vzgoja kratke hlače, majica, nedrseči copati 

likovna umetnost risalni blok 
kolaž papir (ne samolepilni) 
tempere barve 
flomastri 
paleta 
svinčniki HB 
voščenke  
modelirna masa (500 g) 
črn permanenten flomaster (tanek in debel) 
čopiči (trije ploščati različne velikosti in trije okrogli različne 
velikosti) 

 
 

neobvezni izbirni predmet  

nemščina veliki črtani zvezek 
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5. RAZRED  
 

v peresnici naj bo … 
nalivnik, škarje, lepilo, navadni svinčnik, barvice, radirka, 
šilček, rdeče pisalo 

v torbi pa še … trda mapa z zavihki, beležka 

 

predmet  

slovenščina 
veliki črtani zvezek 
mali črtani zvezek za domače branje (lahko lanski) 

matematika 
veliki zvezek – visoko karo 
veliki brezčrtni zvezek 
šestilo, geotrikotnik, ravnilo 

angleščina veliki črtani zvezek (lahko od lani) 

glasbena umetnost - 

družba veliki črtani zvezek 
zemljevid Slovenije 

naravoslovje in tehnika veliki črtani zvezek 

gospodinjstvo veliki črtani zvezek 

šport športna oprema, nedrseči copati 

likovna umetnost blok št. 5 
tempera barvice 
čopiči (ploski in okrogli, različnih debelin) 
voščenke 
flomastri 
paleta 
lonček za vodo 
kolaž papir 
tuš 
oglje 

gospodinjstvo veliki črtani zvezek 

 

neobvezni izbirni predmet  

nemščina veliki črtani zvezek (lahko lanski) 
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6. RAZRED  
 

v peresnici naj bo … 
nalivnik, moder in rdeč kemični svinčnik, navadni svinčnik HB, 
radirka, šilček, barvice 

 

predmet  

slovenščina 
2 velika črtana 60-listna zvezka  
mali A5 črtani zvezek  

angleščina veliki črtani zvezek (lahko lanski) 

glasbena umetnost mali ali veliki notni zvezek 

geografija veliki črtani 80-listni zvezek 

zgodovina veliki črtani zvezek  

nemščina veliki črtani zvezek (lahko lanski) 

matematika 
veliki zvezek (nizki karo) 
žepno računalo, geotrikotnik, šestilo, navadna ošiljena svinčnika 

likovna umetnost risalni blok št. 5, tempera barve, barvice, flomastri, voščenke, 
oglje, tuš 

naravoslovje veliki črtani zvezek 

tehnika in tehnologija svinčnik HB, svinčnik 3H, veliki karo zvezek, škarje, velika 
šablona, geotrikotnik, šestilo 

gospodinjstvo veliki črtani zvezek (lahko lanski), predpasnik ali majica 

šport kratke ali dolge športne hlače, majica, nedrseči copati ali čisti 
športni copati 
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7. RAZRED  
 

v peresnici naj bo … 
nalivnik, moder in rdeč kemični svinčnik, navadni svinčnik 
HB, radirka, šilček, barvice 

 

predmet  

slovenščina 
2 velika črtana zvezka  
mali A5 zvezek (lahko lanski)  

angleščina veliki črtani zvezek (lahko lanski) 

glasbena umetnost mali ali veliki notni zvezek 

geografija veliki črtani zvezek (lanski) 

zgodovina veliki črtani zvezek  

državljanska in domovinska 
kultura ter etika 

veliki črtani zvezek 

matematika veliki zvezek (nizki karo) 
žepno računalo, geotrikotnik, šestilo, navadna ošiljena 
svinčnika 

likovna umetnost risalni blok št. 5, tempera barve, barvice, flomastri, voščenke, 
oglje, tuš 

naravoslovje veliki črtani zvezek 

tehnika in tehnologija svinčnik HB, svinčnik 3H, veliki karo zvezek, škarje, velika 
šablona, geotrikotnik, šestilo 

šport kratke ali dolge športne hlače, majica, nedrseči copati ali čisti 
športni copati 

 

izbirni predmeti  

nemščina veliki črtani zvezek 

šport za sprostitev kratke ali dolge športne hlače, majica, nedrseči copati ali čisti 
športni copati 

sodobna priprava hrane lanski zvezek za gospodinjstvo 
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8. RAZRED  
 

v peresnici naj bo … 
nalivnik, moder in rdeč kemični svinčnik, navadni svinčnik HB, 
radirka, šilček, barvice 

 

predmet  

slovenščina 
2 velika črtana zvezka  
mali črtani A5 zvezek (lahko lanski) 

angleščina veliki črtani zvezek 

glasbena umetnost mali ali veliki notni zvezek 

geografija veliki črtani 80-listni zvezek (lanski) 

zgodovina veliki črtani zvezek  

državljanska in domovinska 
kultura ter etika 

veliki črtani zvezek (lanski) 

matematika 
veliki zvezek (nizki karo) 
žepno računalo, geotrikotnik, šestilo, navadna ošiljena 
svinčnika 

likovna umetnost risalni blok št. 5, tempera barve, barvice, flomastri, voščenke, 
oglje, tuš 

fizika veliki zvezek (nizki karo) 60-listni 
žepno računalo, svinčnik, geotrikotnik, škarje, lepilo, barvice 

kemija veliki črtani zvezek 
periodni sistem elementov 

biologija veliki črtani zvezek 

tehnika in tehnologija svinčnik HB, svinčnik 3H, veliki karo zvezek, škarje, velika 
šablona, geotrikotnik, šestilo 

šport kratke ali dolge športne hlače, majica, nedrseči copati ali čisti 
športni copati 

 

izbirni predmeti  

nemščina veliki črtani zvezek (lahko lanski) 

šport za zdravje 
kratke ali dolge športne hlače, majica, nedrseči copati ali čisti 
športni copati 
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9. RAZRED  
 

v peresnici naj bo … 
nalivnik, moder in rdeč kemični svinčnik, navadni svinčnik HB, 
radirka, šilček, barvice 

 

predmet  

slovenščina 
2 velika črtana zvezka  
mali A5 črtani zvezek (lahko lanski) 

angleščina veliki črtani zvezek 

glasbena umetnost mali ali veliki notni zvezek 

geografija veliki črtani 50-listni zvezek 
zemljevid Slovenije 

zgodovina veliki črtani zvezek (lanski) 

matematika veliki zvezek (nizki karo) 
žepno računalo, geotrikotnik, šestilo, navadna ošiljena svinčnika 

likovna umetnost risalni blok št. 5, tempera barve, barvice, flomastri, voščenke, 
oglje, tuš 

fizika veliki zvezek (nizki karo, lahko lanski) 
žepno računalo, geotrikotnik, škarje, lepilo 

kemija veliki črtani zvezek 

biologija veliki črtani zvezek (lahko lanski) 

šport kratke ali dolge športne hlače, majica, nedrseči copati ali čisti 
športni copati 

 
 

izbirni predmeti  

nemščina veliki črtani zvezek (lahko lanski) 

izbrani šport kratke ali dolge športne hlače, majica, nedrseči copati ali čisti 
športni copati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


