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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 2. RAZRED 2022/2023 

 SLJ: zvezek A4 z vmesno črto ABC z malimi tiskanimi črkami,  

        zvezek A4 z vmesno črto ABC z malimi in velikimi pisanimi črkami 

 MAT: zvezek A4, veliki karo 

 SPO: zvezek A4, črtast z vmesno črto (latajn) 

 GUM: zvezek (imajo od lani) 

 TJA: zvezek A4, brezčrtni (imajo od lani) 

 

 svinčnik, trdota HB 

 nalivno pero (penkalo) 

 radirka 

 šilček 

 mapa A4 z elastiko 

 šablona (mala in velika) 

 lepilo v stiku (2 kom) 

 škarje 

 modelirna masa bela 500g 

 modelirna masa rjava 500g 

 plastelin 

 risalni blok – beli risalni listi (1kom) 

 risanka, velikost A4 

 oglje (palčke ali v svinčniku) 

 črn tuš 

 kolaž papir 

 barvni svinčniki (barvice) 

 flomastri + dodatni flomaster črne barve 

 tempera barve + dodatna bela tempera (velika) 

 vodene barvice 

 voščenke 

 čopiči (ploščati 6,10,14, okrogli 2,8,12) + širok čopič vsaj 2 cm 

 lonček za LUM 

 paleta 

 copati 

 vrečka za športno opremo 

 škatla za likovne potrebščine 

 

POTREBŠČIN, KI SO ŠE UPORABNE, NI POTREBNO KUPOVATI. 
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ŠOLSKE POTREBŠČINE 3. RAZRED 2022/2023 

 

 SLJ: 2 X zvezek A4, črtast z vmesno črto (latajn) 

 SPO: zvezek A4, črtast z vmesno črto (latajn) 

 MAT: zvezek  A4, veliki karo 

 TJA: zvezek A4 , črtasti z vmesno črto (latajn) 

 GUM: zvezek iz drugega razreda, če še ni zapolnjen ali zvezek A5, črtast  

        

       OPOMBA: Otroci lahko uporabijo zvezke iz drugega razreda in najprej zapolnijo le-te. 

 

 radirka 

 šilček 

 svinčnik HB (2 kom) 

 nalivno pero 

 barvice 

 flomastri 

 dodatna dva črna flomastra 

 ravnilo (mala šablona) 

 ravnilo (velika šablona) 

 palčke za matematiko (100 kom) – jih že imajo 

 kolaž papir 

 likovni blok + 20 dodatnih risalnih listov 

 modelirna masa bela 500g 

 modelirna masa rjava 500g 

 tempera barve 

 dodatna bela tempera 

 vodene barvice 

 paleta za mešanje 

 voščene barvice 

 plastelin 

 oglje (palčke ali v svinčniku) 

 lepilo v stiku (3 kom) 

 škarje 

 lonček za vodo 

 komplet različnih čopičev (ploščati 6, 10, 14, okrogli 2, 8, 12)  

 široki čopič (3 - 4 cm) 

 črni tuš 

 kartonska mapa z elastiko 

 beležka za sporočila 

 škatla za likovne potrebščine 

 copati z gumo 

 vrečka za športno opremo 

 

Potrebščin, ki so še uporabne, ni potrebno kupovati!  
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ŠOLSKE POTREBŠČINE 4. RAZRED 2022/2023 

 LUM in MAT: 

likovni blok + 20 risalnih listov, kolaž papir, oglje, vodene in tempera barve, bela 

tempera, črni flomaster, voščenke, plastelin, svinčnik, barvice in flomastri, mehki in 

trdi svinčnik, šilček, selotejp, lepilo, škarje, kratko ravnilce, veliko šablonsko 

ravnilo, geo trikotnik in šestilo. 

 

 ŠPO: trenirka, športni copati in mala brisača; 

 

 Zvezki:   

 5 velikih, črtastih (z robovi) 60-listnih zvezkov, 

 1 velik, karirast (z robovi) 60-listni zvezek, 

 1 mali, črtast (z robovi) 40-listni zvezek; 

 

 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 5. RAZRED 2022/2023 

 LUM in MAT: 
o likovni blok + 20 risalnih listov, kolaž papir, tuš (peresnik s peresi), vodene in 

tempera barve, bela tempera, črni flomaster, voščenke, svinčnik, barvice in 
flomastri, mehki in trdi svinčnik, šilček, selotejp, lepilo, škarje, kratko ravnilce, 
veliko šablonsko ravnilo, geotrikotnik in šestilo 

o  
 ŠPO: trenirka, športni copati in mala brisača 

 
 Zvezki:   

 5 velikih, črtastih (z robovi) 60-listnih zvezkov 

 1 velik, karirast (z robovi) 60-listni zvezek 

 1 velik, brezčrtni (z robovi) 40-listni zvezek 

 1 mali, črtast (z robovi) 40-listni zvezek 
 

 

 

 


