





















1 velik črtast zvezek + ovitek (ostali zvezki po naročilu učiteljice),
mapa z elastiko,
tempera barve AERO,
4 čopiči (2 tanka, 2 debela – od tega po
dva ravna, dva okrogla),
peresnica (barvice debelejše, za boljši
oprijem, 2 svinčnika, radirka, šilček,
flomastri),
škarje,
risalni listi v bloku (20 kom.),
voščenke,
kolaž papir,
plastelin,
paket igel/šivank z gobeline,
lepilo v stiku,
športna oprema (glede na letni čas),
telovadni copati – nedrseč podplat,
zaščitna majica za likovno ustvarjanje,
glavnik, zobna ščetka + zobna pasta,
brisača + milo,
100 papirnatih robčkov,
100 papirnatih servietkov,
po potrebi rezervna oblačila in vlažilni
robčki.

Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

Učbeniki in delovni zvezki niso dosegljivi v knjigarnah, dobite jih septembra v
šoli. Poleg tega potrebujete še:

























2 HB svinčnika – debela
radirka
barvice – debele
šilček s škatlico
flomastri
voščenke – debele
škarje za papir
lepilo v stiku (ne tekoče)
kolaž papir
tempera barve Aero
paleta za barve in lonček za vodo (če že ima v šoli, ne kupujte novega)
čopiči (dva debelejša, dva tanjša)
plastelin
mala šablona
3 veliki brezčrtni zvezki (za matematiko, slovenski jezik in spoznavanje
okolja)
mapa z elastiko
blok z risalnimi listi (20 listov)
športna oprema v platneni vreči – podpisana
nedrseči copati – podpisani
zaščitno oblačilo za likovni pouk (lahko večja stara srajca ali pulover)
beležka
100 papirnatih robčkov
100 navadnih papirnatih robčkov

Prosim, da vse potrebščine podpišete. Učenec naj prinese tudi dodatna rezervna
oblačila.
Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

Učbeniki in delovni zvezki niso dosegljivi v knjigarnah, dobite jih septembra v šoli.
Poleg tega potrebujete še:

























2 HB svinčnika – debela
radirka
barvice – debele
šilček s škatlico
flomastri
voščenke – debele
škarje za papir
lepilo v stiku (ne tekoče)
kolaž papir
tempera barve Aero
paleta za barve in lonček za vodo (če že ima v šoli, ne kupujte novega)
čopiči (dva debelejša, dva tanjša)
plastelin
mala šablona
3 veliki zvezki (za matematiko – velik karo, slovenski jezik - črtni in
spoznavanje okolja - bezčrtni)
mapa z elastiko
blok z risalnimi listi (20 listov)
športna oprema v platneni vreči – podpisana
nedrseči copati – podpisani
zaščitno oblačilo za likovni pouk (lahko večja stara srajca ali pulover)
beležka
100 papirnatih robčkov
100 navadnih papirnatih robčkov

Prosim, da vse potrebščine podpišete. Učenec naj prinese tudi dodatna rezervna
oblačila.
Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

Učbeniki in delovni zvezki niso dosegljivi v knjigarnah, dobite jih septembra v
šoli. Poleg tega potrebujete še:

 zvezki: veliki črtni, veliki črtni s pomožnimi črtami za SLJ, veliki karo za
MAT, veliki črtni za SPO,
 2 HB svinčnika – debela
 radirka
 barvice – debele
 šilček s škatlico
 flomastri
 voščenke – debele
 škarje za papir
 lepilo v stiku (ne tekoče)
 kolaž papir
 tempera barve Aero
 paleta za barve in lonček za vodo (če že ima v šoli, ne kupujte novega)
 čopiči (dva debelejša, dva tanjša)
 plastelin
 velika šablona
 1 mapa z elastiko
 blok z risalnimi listi (20 listov)
 športna oprema v platneni vreči – podpisana
 nedrseči copati – podpisani
 zaščitno oblačilo za likovni pouk (lahko večja stara srajca ali pulover)
 beležka
 100 papirnatih robčkov
 100 navadnih papirnatih robčkov
Prosim, da vse potrebščine podpišete. Učenec naj prinese tudi dodatna rezervna
oblačila.
Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

Učenci bodo učbenike in delovne zvezke dobili na šoli (ob začetku šolskega leta).

Poleg učbenikov in delovnih zvezkov pa potrebujejo:
 1 velik karo zvezek (veliki karo)
 4 veliki črtasti zvezki
 mapa (za shranjevanje listov)
 beležka
 pisala (rdeče, modro, zeleno pisalo, svinčnik)
 ravnilo
 radirka
 risalni listi
 vodene barvice
 tempere
 voščenke
 kolaž papir
 barvice
 flomastri
 škarje
 lepilo
Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

Učenci bodo učbenike in delovne zvezke dobili na šoli (ob začetku šolskega leta).
Poleg učbenikov in delovnih zvezkov pa potrebujejo:

 1 velik karo zvezek (veliki karo)
 6 velikih črtastih zvezkov
 mapa (za shranjevanje listov)
 beležka
 pisala (rdeče, modro, zeleno pisalo, svinčnik)
 nalivno pero
 šestilo
 geotrikotnik
 ravnilo
 radirka
 risalni listi
 vodene barvice
 tempere
 voščenke
 kolaž papir
 barvice
 flomastri
 škarje
 lepilo
Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

Učenci bodo učbenike in delovne zvezke dobili na šoli (ob začetku šolskega
leta).
Poleg učbenikov in delovnih zvezkov pa potrebujejo:

 1 velik karo zvezek (veliki karo)
 6 velikih črtastih zvezkov
 mapa (za shranjevanje listov)
 beležka
 pisala (rdeče, modro, zeleno pisalo, svinčnik)
 nalivno pero
 šestilo
 geotrikotnik
 ravnilo
 radirka
 risalni listi
 vodene barvice
 tempere
 voščenke
 kolaž papir
 barvice
 flomastri
 škarje
 lepilo

Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

Učbeniki in delovni zvezki niso dosegljivi v knjigarnah, dobite jih septembra v šoli.
Poleg tega potrebujete še:

SLOVENSKI JEZIK

2 mala zvezka s črtami

MATEMATIKA

1 velik karo zvezek (veliki karo)
1 velik zvezek brez črt

NARAVOSLOVJE

1 velik zvezek s črtami

DRUŽBOSLOVJE

1 velik zvezek s črtami

GLASBENA VZGOJA

1 mali zvezek s črtami

GOSPODINJSTVO

1 mali zvezek s črtami

TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA

1 velik zvezek s črtami

ANGLEŠČINA

1 velik zvezek s črtami

 pisala,
 geometrijsko orodje,
 suhe barvice,
 tempera barve,
 voščene barvice,
 oglje,
 risalne liste
 športno opremo
Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

Učbeniki in delovni zvezki niso dosegljivi v knjigarnah, dobite jih septembra v šoli.
Poleg tega potrebujete še:

SLOVENSKI JEZIK

2 mala zvezka s črtami

MATEMATIKA

1 velik karo zvezek (veliki karo)
1 velik zvezek brez črt

NARAVOSLOVJE

1 veliki zvezek s črtami

DRUŽBOSLOVJE

1 veliki zvezek s črtami

GLASBENA VZGOJA

1 mali zvezek s črtami

GOSPODINJSTVO

1 mali zvezek s črtami

TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA

1 velik zvezek s črtami

ANGLEŠČINA

1 velik zvezek s črtami

 pisala,
 geometrijsko orodje,
 suhe barvice,
 tempera barve,
 voščene barvice,
 oglje,
 risalne liste
 športno opremo

Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

Učbeniki in delovni zvezki niso dosegljivi v knjigarnah, dobite jih septembra v šoli.
Poleg tega potrebujete še:

SLOVENSKI JEZIK

2 mala zvezka s črtami

MATEMATIKA

1 velik zvezek (veliki karo)
1 velik zvezek brez črt

NARAVOSLOVJE

1 velik zvezek s črtami

DRUŽBOSLOVJE

1 velik zvezek s črtami

GLASBENA VZGOJA

1 mali zvezek s črtami

GOSPODINJSTVO

1 mali zvezek s črtami

TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA

1 velik zvezek s črtami

ANGLEŠČINA

1 velik zvezek s črtami









pisala,
geometrijsko orodje,
suhe barvice,
tempera barve,
voščene barvice,
oglje,
risalne liste

 športno opremo

Lep pozdrav in septembra nasvidenje!

