OSNOVNA ŠOLA
PREBOLD

ŠOLSKE POTREBŠČINE - 1. RAZRED















2019/2020

3x velik brezčrten zvezek
1 velik LATIN zvezek - TAKO LAHKO (leva polovica prazna, desna polovica črtana)
1 velik zvezek z vajami Lili in Bine /EAN 3831075929067/
1 papirnata mapa z elastiko
barvice /svinčnik-12/
2 svinčnika /HB/
radirka
šilček
škarje /zaobljen vrh/
peresnica
flomastri /12/
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, športni copati /ŠPO/
lepilo v stiku
zaščitna srajčka za LUM (stara)
Likovni material naročimo v šoli.
Vsi zvezki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani.
Tudi ostale potrebščine naj bodo opremljene z imenom.
Vse potrebščine in delovne zvezke imajo s sabo že prvi dan.

Copati z nedrsečim podplatom – balerinke

OSNOVNA ŠOLA
PREBOLD

ŠOLSKE POTREBŠČINE - 2. RAZRED




















2019/20

2 velika zvezka A4 format »LATAIN«, leva stran brezčrtna, desna črtana
2 velika brezčrtna zvezka
1 velik karo zvezek /1cm/ A4 format/
barvice /svinčnik
2 navadna svinčnika /HB/
radirka
šilček
mala in velika šablona
škarje
peresnica
flomastri
vodene barvice
2 čopiča – tanek in širok
zaščitna srajca za LVZ
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, športni copati /ŠPO/
vrečka za copate
rumena rutica
beležka
lepilo v stiku
Vsi zvezki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani.
Tudi ostale potrebščine naj bodo opremljene z imenom.
Vse potrebščine in delovne zvezke imajo s sabo že prvi dan.

Copati z nedrsečim podplatom – balerinke

OSNOVNA ŠOLA
PREBOLD

ŠOLSKE POTREBŠČINE - 3. RAZRED




















2019/20

1 velik karirast zvezek /1cm/ MAT/
2 velika črtasta zvezka /TJA in SPO) /
1 velik LATIN zvezek /obe strani črtani/SLJ/
1 mali črtasti zvezek /GUM/
barvice /svinčnik/
2 svinčnika /HB/
nalivno pero
rdeč kemični svinčnik
radirka
šilček
mala in velika šablona
škarje /zaobljen vrh/
peresnica
flomastri
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi
zaščitna srajčka /LUM/
paleta, vodene barvice (lahko stare), lonček za vodo, voščenke,
čopiči okrogli (št. 4, 8, 10), 3 čopiči ploščati (št. 4, 8, 10)
vrečka za copate
lepilo

Vsi zvezki, učbeniki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani.
Tudi ostale potrebščine naj bodo opremljene z imenom.
Vse potrebščine in delovne zvezke imajo s sabo že prvi dan.

Copati z nedrsečim podplatom – balerinke
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OSNOVNA ŠOLA
PREBOLD

ŠOLSKE POTREBŠČINE - 4. RAZRED




















2019/20

3x velik črtast zvezek, 60 listov
1 zvezek nizki karo, 60 listov
1 mali črtast zvezek
papirnata mapa z elastiko
1 velik črtast zvezek, 60 listov /TJA/
barvice /svinčnik-12/
2 svinčnika /HB/
nalivno pero
rdeč kemični svinčnik
radirka
šilček
lepilo
šestilo, geotrikotnik in velika šablona
škarje /zaobljen vrh/
peresnica
flomastri /12/
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi /ŠPO/
zaščitna srajčka /LUM/, blok št. 5, tempera barvice, čopiči okrogli št.4 in št.6, kolaž papir,
voščenke, paleta, vodene barvice (lahko stare - 3.razred)
vrečka za copate
Neobvezni izbirni predmeti
1 velik črtast zvezek, 60 listov
NEMŠČINA
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, športni copati
ŠPORT
RAČUNALNIŠTVO
Vsi zvezki, učbeniki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani.
Tudi ostale potrebščine naj bodo opremljene z imenom.
Vse potrebščine in delovne zvezke imajo s sabo že prvi dan.

Copati z nedrsečim podplatom – balerinke

OSNOVNA ŠOLA
PREBOLD

ŠOLSKE POTREBŠČINE - 5. RAZRED
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA
NARAVOSLOVJE
IN TEHNIKA
DRUŽBA
LIKOVNA
UMETNOST
ŠPORT
GOSPODINJSTVO
GLASBENA
UMETNOST

2019/20

1 velik črtast zvezek, nalivnik, rdeč kemični svinčnik, papirnata
mapa z elastiko
1 velik črtast zvezek, 60 listov
1 velik zvezek nizek karo, geotrikotnik, šestilo, velika šablona, 2
svinčnika HB, radirka
1 velik črtast zvezek
1 velik črtast zvezek
blok št. 5, tempera barvice, čopiči okrogli št. 4 in št. 6 ter prisekani
št. 4 in št. 6, kolaž papir, voščenke, paleta, lepilo, škarje, svinčnik
barvice, flomastri, vodene barvice, oglje – svinčnik, tuš,
kratke hlače, bombažna majica s kratkimi rokavi, športni copati,
(trenirka)
veliki črtast zvezek
mali črtast zvezek (lahko lanski)
Vrečka za copate

Neobvezni izbirni predmeti
1 velik črtast zvezek
NEMŠČINA
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, športni copati
ŠPORT
UMETNOST
RAČUNALNIŠTVO
-

Vsi zvezki, učbeniki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani.
Tudi ostale potrebščine naj bodo opremljene z imenom.
Vse potrebščine in delovne zvezke imajo s sabo že prvi dan.

Copati z nedrsečim podplatom – balerinke

OSNOVNA ŠOLA
PREBOLD

ŠOLSKE POTREBŠČINE – 6. RAZRED
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
NARAVOSLOVJE
TEHNINIKA IN
TEHNOLOGIJA
GOSPODINJSTVO
LIKOVNA
UMETNOST

GLASBENA
UMETNOST
ŠPORT

2019/20

1 velik črtast zvezek, 60 listov, nalivno pero
2 velika črtasta zvezka, 50 listov
1 velik zvezek nizek karo, 60 listov, geotrikotnik, šestilo, HB
svinčnik
1 velik črtast zvezek, 60 listov, mapa A4, ravnilo, barvice, lepilo,
škarje
1 mali črtast zvezek
1 velik črtast zvezek
velik brezčrten zvezek, 2 različna trikotnika, HB svinčnik, mapa z
elastiko – lahko stara, lok z žagicami
velik črtan zvezek
samo osnovne tempera barve: rumena, rdeča-magenta, modracijano in bela ter črna, čopiči (okrogli št. 4, 6, prisekan št. 4, 6, 12),
vodene barvice, voščenke, flomastri, svinčnik B4, oglje v
svinčniku, velik brezčrten zvezek, črn tuš, kolaž papir Debora,
likovni blok Radeče /različen papir/
(določen material bodo lahko uporabljali več let)
1 mali črtan zvezek (lahko lanski)
kratke hlače, bombažna majica s kratkimi rokavi, športni copati,
trenirka za mrzle dni

Neobvezni izbirni predmeti
1 velik črtast zvezek, 60 listov
NEMŠČINA
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, športni copati
ŠPORT
Skupen nakup preko šole v mesecu septembru: linolej in grafična barva, glina, glazure,
modelirke, žica
Vsi zvezki, učbeniki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani.
Tudi ostale potrebščine naj bodo opremljene z imenom.
Vse potrebščine in delovne zvezke imajo s sabo že prvi dan.

Copati z nedrsečim podplatom – balerinke

OSNOVNA ŠOLA
PREBOLD

ŠOLSKE POTREBŠČINE - 7. RAZRED
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA

GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
NARAVOSLOVJE
TEHNINIKA IN
TEHNOLOGIJA
LIKOVNA
UMETNOST

DOMOVINSKA IN
DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA
GLASBENA
UMETNOST
ŠPORT

2019/20

1 velik črtast zvezek, 60 listov, nalivno pero
2 velika črtasta zvezka, 50 listov
1 velik zvezek nizek karo 60 listov, geotrikotnik, šestilo, kalkulator z računskimi
operacijami (seštevanje, odštevanje, deljenje, množenje, potenciranje in
korenjenje)
barvice, lepilo, škarje, mapa A4, lanski zvezek, EVROPA /topografski in nemi
zemljevid 1: 12 000 000 - založba Kopija-nova/
mali črtast zvezek
1 velik črtan zvezek (lahko lanski)
velik brezčrten zvezek (lahko lanski), 2 različna trikotnika, HB svinčnik, mapa z
elastiko – lahko stara
samo osnovne tempera barve: rumena, rdeča- magenta, modra- cijano in bela ter
črna, čopiči (okrogli št. 4, 6, prisekan št. 4, 6, 12), vodene barvice, voščenke,
flomastri, svinčnik B4, oglje v svinčniku, kolaž papi /lanski/, velik brezčrten
zvezek /lanski/, črn tuš; likovni blok Radeče /različen papir/; /v določenih
primerih ni potreben nov nakup, lahko uporabljajo material, ki jim je ostal v
preteklih letih/
1 mali črtast zvezek
1 velik črtast zvezek
kratke hlače, bombažna majica s kratkimi rokavi, športni copati, trenirka za
mrzle dni

IZBIRNI PREDMETI
NEMŠČINA
ANSAMBELSKA IGRA
LIKOVNO SNOVANJE 1
PREHRANA – SODOBNA PRIPRAVA
HRANE
RAČUNALNIŠTVO - UREJANJE
BESEDIL
OBDELAVA GRADIV - LES

1 velik črtast zvezek, 60 listov
kot pri likovni umetnosti
1 mali črtast zvezek
-

Skupen nakup preko šole v mesecu septembru: linolej in grafična barva, glina, glazure, modelirke, žica

Vsi zvezki, učbeniki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani.
Tudi ostale potrebščine naj bodo opremljene z imenom.
Vse potrebščine in delovne zvezke imajo s sabo že prvi dan.

Copati z nedrsečim podplatom – balerinke

OSNOVNA ŠOLA
PREBOLD

ŠOLSKE POTREBŠČINE - 8. RAZRED
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA

GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
FIZIKA
BIOLOGIJA
KEMIJA
TEHNINIKA IN
TEHNOLOGIJA
LIKOVNA
UMETNOST

DOMOVINSKA IN
DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA
GLASBENA
UMETNOST
ŠPORT

2019/20

1 velik črtast zvezek, 60 listov, nalivno pero
1 velik črtast zvezek, 80 listov
1 velik zvezek nizek karo 60 listov, geotrikotnik, šestilo, kalkulator z računskimi
operacijami (seštevanje, odštevanje, deljenje, množenje, potenciranje in
korenjenje), HB svinčnik
1 veliki črtast zvezek, 60 listov, barvice, lepilo, škarje, mapa A4,
mali črtast zvezek
velik zvezek (nizki karo), geotrikotnik
1 velik črtast zvezek (lahko lanski, naravoslovje)
1 velik črtast zvezek, periodni sistem /EAN: 9788634138771/
velik brezčrten zvezek (lahko lanski), 2 različna trikotnika, HB svinčnik
samo osnovne tempera barve: rumena, rdeča- magenta, modra- cijano in bela ter
črna, čopiči (okrogli št. 4, 6, prisekan št. 4, 6, 12), vodene barvice, voščenke,
flomastri, svinčnik B4, oglje v svinčniku, velik brezčrten zvezek /lanski), črn
tuš, kolaž papir, likovni blok Radeče /različen papir/
(v določenih primerih ni potreben nov nakup, lahko uporabljajo material, ki
jim je ostal v preteklih letih)
1 mali črtast zvezek
1 velik črtast zvezek (lahko lanski)
kratke hlače, bombažna majica s kratkimi rokavi, športni copati, trenirka za
mrzle dni

IZBIRNI PREDMETI
NEMŠČINA
LIKOVNO SNOVANJE 2
TURISTIČNA VZGOJA
ŠPORT ZA ZDRAVJE
GLASBENA DELA
MATEMATIČNA DELAVNICA
ANGLEŠKO VEZENJE

1 velik črtast zvezek, 60 listov
kot pri likovni umetnosti
kot pri športu
1 velik zvezek nizek karo, 60 listov
kataloška mapa z varjenimi vložki, 20 listov

Skupen nakup preko šole v mesecu septembru: linolej in grafična barva (izbirni predmet), glina, glazure,
modelirke, žica

Vsi zvezki, učbeniki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani.
Tudi ostale potrebščine naj bodo opremljene z imenom.
Vse potrebščine in delovne zvezke imajo s sabo že prvi dan.

Copati z nedrsečim podplatom – balerinke

OSNOVNA ŠOLA
PREBOLD

ŠOLSKE POTREBŠČINE - 9. RAZRED
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA

GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
FIZIKA
BIOLOGIJA
KEMIJA
LIKOVNA
UMETNOST

GLASBENA
UMETNOST
ŠPORT

2019/20

1 velik črtast zvezek, 60 listov, nalivno pero
1 velik črtast zvezek, 80 listov
1 velik zvezek nizek karo, 60 listov, geotrikotnik, šestilo, kalkulator z
računskimi operacijami (seštevanje, odštevanje, deljenje, množenje, potenciranje
in korenjenje), HB svinčnik
barvice lepilo, škarje, mapa A4, lanski zvezek,
1 velik črtast zvezek, 80 listov
1 velik zvezek nizek karo, geotrikotnik
1 velik črtast zvezek (lahko lanski)
1 velik črtast zvezek (lahko lanski), periodni sistem /EAN: 9788634138771/
samo osnovne tempera barve: rumena, rdeča- magenta, modra- cijano in bela ter
črna, čopiči(okrogli št. 4, 6, prisekan št. 4, 6, 12), vodene barvice, voščenke,
flomastri, svinčnik B4, oglje v svinčniku, velik brezčrten zvezek (lanski), črn
tuš, kolaž papir Debora, likovni blok Radeče /različen papir/
(v določenih primerih ni potreben nov nakup, lahko uporabljajo material, ki
jim je ostal v preteklih letih!)
1 velik črtan zvezek (lahko lanski)
kratke hlače, bombažna majica s kratkimi rokavi, športni copati, trenirka za
mrzle dni

IZBIRNI PREDMETI
ŠPORT – ŠPORT ZA
SPROSTITEV
RAČUNALNIŠTVO - ROM
POSKUSI V KEMIJI
NEMŠČINA
MATEMATIČNE DELAVNICE

kot pri športu
1 velik, tanek črtast zvezek
1 velik črtast zvezek, 60 listov
1 velik zvezek nizek karo, 60 listov

Skupen nakup preko šole v mesecu septembru: linolej in grafična barva, glina, glazure, modelirke, žica

Vsi zvezki, učbeniki in delovni zvezki morajo biti oviti in podpisani.
Tudi ostale potrebščine naj bodo opremljene z imenom.
Vse potrebščine in delovne zvezke imajo s sabo že prvi dan.

Copati z nedrsečim podplatom – balerinke

