
 

 
 
 
 
 
 
 

Seznam delovnih zvezkov  

in potrebščin  

za šolsko leto 2015/2016 

 

 

 
 
 

OPOMBA:  
Za vse razrede velja, da imajo učenci lahko potrebščine od prejšnjega šolskega leta, 
če so še uporabne oz. cele. Nepopolne komplete (npr. barvice, kolaž …) dopolnite, 
uredite. Učenci lahko uporabijo tudi zvezke, ki niso bili v celoti porabljeni v prejšnjem 
šolskem letu. 
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1. MATIČNA ŠOLA IN PODRUŽNICA LOKAVEC 

 
Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 1. razred 
 
Seznam delovnih zvezkov           
 

Količina Naziv 

1 
12,30 EUR 

M. Rajšp, J. Žic:  PRVI KORAKI V MATEMATIKO 1, delovni zvezek za 
matematiko v 1. razredu + delovna mapa, založba ROKUS-KLETT (na 
platnicah je deklica v zeleni majčki) EAN: 9789612097806 

1 
16, 50 EUR 

Darja Skribe Dimec, Maja Umek, Dušan Vrščaj, Ana Gostinčar Blagotinšek, 
Vera Čonč: RAZISKUJEM IN RAZMIŠLJAM – delovni učbenik za 
spoznavanje okolja v 1. razredu, DZS     

EAN: 9789610201205  
 

1 
7, 95 

7,15 EUR 
(10% 

popust) 

Sonja Osterman: Računanje je igra 1, zbirka nalog za 1. razred osnovne 
šole, založba Antus Jesenice. 
EAN: 3830017145411 
NAROČIMO V ŠOLI, ker je 10% popust ! 

 
SKUPAJ = 35,95 EUR 
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Potrebščine po izboru učiteljev 
 

Količina Naziv 

1 ZVEZEK, veliki A4, 40-listni,  1 cm karo 

2 ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni 

1 OLJNI PASTELI (12 barv) in NAVADNO PERESNICO Z ZADRGO (za 

shranjevanje oljnih pastelov, lahko je stara) 

1 ŠKARJE (za levičarje levičarske) 

1 RADIRKA 

1 LESENE BARVICE – 12 barv 

1 RISALNI BLOK navaden (20 listov) 

2 SVINČNIK, trdota HB 

1 PLASTELIN, 10 barv, 200 g 

1 RAVNILO NOMA 1, mala šablona 

1 PAPIR KOLAŽ A4  

1 LEPILO UHU stick, 21 g 

1 LEPILO MEKOL, 130 g 

1 SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 6 

1 SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 14 

1 SINTETIČNI ČOPIČ, zašiljen 10 

1 FLOMASTRI – 12 barv 

1 ALKOHOLEN DEBEL ČRN FLOMASTER (okrogla konica; plakatni) 

1 ŠILČEK Z LONČKOM 

1 ŠOLSKI COPATI, usnjeni, nedrseči 

1 VREČKA ZA COPATE 

1 PERESNICA OVALNA 

1 VODENE BARVICE – Aero 

1 TEMPERA BARVICE – Aero 

1 PALETA 

1 DAS MASA (BELA) 

1 ČRN TUŠ 

1 OGLJE 

1 PREKLOPNA KARTONSKA MAPA A4 z elastiko 

1 ŠOLSKA TORBA 

1 BELEŽKA 

 PROZORNI OVITKI in etikete za vse zvezke in delovne zvezke 
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 2. razred 
 
Seznam delovnih zvezkov 
 

Količina Naziv 

1 
40,00 EUR 
32,00 EUR 

 (s popustom in 
brez kode za 
deželo Lilibi) 

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan, N. Grošelj, M. Ribič, M. Rajšp, J. Žic, N. 
Juvan: LILI IN BINE 2 (4 deli), medpredmetni delovni zvezek v drugem 
razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett, EAN: 9789612713850 
 
 (NAROČIMO V ŠOLI ZARADI UVELJAVLJANJA POPUSTA!) 

1  
7,95 EUR 
7,15 EUR 

(10 % popust) 

Sonja Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, zbirka nalog za matematiko v 2. 
razredu osnovne šole, Založba: ANTUS, d.o.o., EAN: 3830017145428 
  
NAROČIMO V ŠOLI, ker je 10% popust! 

1 
1,44 EUR 

V DEŽELI MALIH PISANIH ČRK – DZ za slovenščino, interno gradivo  
 
 (KUPIJO V ŠOLI!) 

 
Skupaj = 40,59 EUR 
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Potrebščine po izboru učiteljev: 
 
Količina Naziv 
 

1 Zvezek A4, črtasti, za ANG 

2 zvezek, mali B5, navadni črtasti  

2 zvezek, veliki A4, karo 0,5 cm 

1 radirka 

1 šilček 

1 ravnilo NOMA 1, mala šablona 

1 svinčnik, trdota HB 

1 rdeč kemični svinčnik  

1 suhe barvice, 12 barvne 

1 flomastri, 12 barvni 

2 črn flomaster, različnih debelin (eden naj bo alkoholni) 

1 risalni listi, 30 kosov 

1 lepilo v stiku 

1 navadna mapa, A4 z zavihki  

1 beležka 

1 šolski copati, nedrseči 

1 vrečka za copate 

1 peresnica 

1 šolska torba 

Preglejte lanske potrebščine in jih po potrebi dopolnite.                                             
DELOVNI ZVEZKI IN VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE! 
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 3. razred 
 
Seznam delovnih zvezkov 
 

Količina Naziv 

1 
13,70 EUR 

M. Grginič, M. Križaj-Ortar, M. Urbančič Jelovšek:  ABC 3, 
Govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, 1. del, delovni 
zvezek, založba IZOLIT, prenovljena izdaja, EAN: 
9789616625548 

1 
13,70 EUR 

M. Grginič, M. Križaj-Ortar, M. Urbančič Jelovšek:  ABC 3, 
Govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, 2. del, delovni 
zvezek, založba IZOLIT, prenovljena izdaja, EAN: 
9789616625555 

1 
10,50 EUR 

M. Antič et al.:  OKOLJE IN JAZ 3, delovni zvezek, založba 
MODRIJAN; EAN: 9789612417222 

1 + 1 
10,90 EUR + 
10,90 EUR 

M. Cotič et al: Svet matematičnih čudes 3, (1. in 2. 
del),delovni zvezek, založba DZS; v pripravi, EAN: 
9789610203490 (1. del), 9789610203506    (2. del) 

 
SKUPAJ = 59,70 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Seznam potrebščin po izboru učiteljev 

 
OPOMBA: Potrebščine ima učenec lahko od prejšnjega šolskega leta, če so še 
uporabne, cele oz. jih dopolnite, uredite. VSE potrebščine in delovni zvezki naj bodo 
podpisani!  
 
Učenci do 5. razreda hranijo likovni pribor v šoli (vse označeno, podpisano v 
podpisani škatli ali vreči). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Količina Naziv 

2 ZVEZEK, mali A5,  latajn,  

4 ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtan (3 + 1 ANG) 

1 ŠKARJE 

1 LEPILO v  stiku, veliko 

1 TEMPERA BARVE 12 kosov, 7,5 ml  

1 LIKOVNI BLOK,, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja) 

1 KOLAŽ – 24 listni (lahko od lani, le dopolnite liste) 

1 LESENE BARVICE 

1+1 FLOMASTRI + 1 ČRN NAVADEN FLOMASTER 

1 OLJNI PASTELI ali MASTNE VOŠČENKE 

1 RADIRKA 

1 ŠILČEK 

3 SINTETIČNI ČOPIČI, ploščati št. 6, 8,14,2 ČOPIČA, okrogla, različnih 
širin   

1 PALETA 

1 PRAZEN LONČEK (lahko od Cedevite za LUM) 

5 MAPA U, vložna, plastična 

1    REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje 

1 TUŠ – črn 

1 MEKOL LEPILO - malo 

1 ŠABLONA NOMA -  velika 

1 RISALNO OGLJE (V PALČKAH) 

1 NALIVNO PERO 

1 RDEČ KEMIČNI SVINČNIK  

1 SVINČNIK HB 

1 KRPICA ( za uporabo pri slikanju) 
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 4. razred 
 
Seznam delovnih zvezkov 
 

Količina Naziv 

1 
13,00 EUR 

M. Cotič et al.:  SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, Vaje za 
utrjevanje, delovni zvezek  2 dela, založba DZS Ljubljana, 2012 
EAN: 9789610200970 

1 
13,50 EUR 

J J. Skela et al.:  MY SAILS 1 NEW, delovni zvezek za 
angleščino, založba ZO, EAN 9789612303365 

1 
17,15 EUR 

N. Cajhen e tal.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 - posodobljena 
izdaja 2009. Komplet dveh samostojnih delovnih zvezkov z 
rešitvami za slovenščino-jezik, Rokus Klett,  EAN: 
9789612099497 

 
SKUPAJ = 43,65 EUR  
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Potrebščine po izboru učiteljev 
 

Količina Naziv 

2 ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti  

1 ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo 

4 ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti 

1 VREČKA ZA COPATE 

1 ŠOLSKI COPATI, nedrseči 

1 RAVNILO GEOTRIKOTNIK 

1 RAVNILO NOMA 5, velika šablona 

1 ŠESTILO 

1 NALIVNO PERO 

1 VLOŽKI ZA NALIVNO PERO 

1 LESENE BARVICE-dopolnite iz prejšnjega šolskega leta 

1 TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7,5 ml-dopolnite iz prejšnjega 
šolskega leta 

1 TEMPERA BARVICA AERO - bela, 42ml 

1 MASTNE VOŠČENE BARVICE, 12 kosov 

1 + 1 FLOMASTRI (12 kom)  + 1 črn navaden flomaster 

1 RADIRKA 

1 ŠILČEK 

1 LEPILO UHU:  Stik 

1 RINČNA MAPA za vpenjanje listov 

4 MAPA PVC U raster z luknjami pri strani 

1 RISALNI BLOK, 20-listni 

1 STEKLEN  LITRSKI KOZAREC ZA VODO 

1 KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8-dopolnite iz 
prejšnjega šolskega leta 

1 ŠOLSKA TORBA 

1 PERESNICA 

1 ŠKARJE 

5 OVITKI, veliki A4, plastični 

2 OVITKI, mali A5, plastični 

1 SVINČNIK, trdota HB 

1 KEMIČNI SVINČNIK, moder 

1 KEMIČNI SVINČNIK, rdeč 

1 LEPILO MEKOL, 130 g 

1 KOLAŽ PAPIR 24 listov (barvni)  

1 RISALNO OGLJE (v palčkah 

1 PALETA 

1 NAVADNA BELEŽKA 

1 ČRN TUŠ 

1 KRPICA (za uporabo pri slikanju) 
 
 

Učenci do 5. razreda hranijo likovni pribor v šoli (vse označeno, podpisano v 
podpisani škatli ali vreči). 
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 5. razred 
 
Seznam delovnih zvezkov 
 

1 

12,10 EUR 
N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli:  MY SAILS 2, delovni 
zvezek za angleščino, založba PIVEC, EAN 
9789616817509  

1 
18,20 EUR 

M. Cotič et al.:SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5,delovni zvezek 
založba, DZS EAN: 9789610203278 

1 
17,15 EUR 

Marta Križaj Ortar in Marja Bešter Turk: GRADIM SLOVENSKI 
JEZIK 5, 2. izdaja, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 
5. razredu osnovne šole, 1. in 2. del , ROKUS KLETT 
EAN:9789612710149 

1 
11,00 EUR 

Florjančič, Zajc: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, gradivo za 
naravoslovje in tehniko (les,papir,folija,stiropor,pluta,. . .), 
založba IZOTECH EAN 9789616740258 

1 
2,30 EUR 

 

V 5. r zvezek za glasbeno umetnost dobijo v šoli in ga obdržijo 
do konca osnovnošolskega izobraževanja. 

 
SKUPAJ = 60,75 EUR  
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Potrebščine po izboru učiteljev 
 

Količina Naziv 

1 SLOVENIJA, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID, plastificiran 
zemljevid s priloženim flomastrom in gobico, MK,  
EAN 9788611172996 

1 ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo 

1 ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni 

5 ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti (ANG iz prejšnjega leta, če je le 
mogoče) 

2 ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti z robom 

1 ŠESTILO, kakovostno, kovinsko 

1 RAVNILO NOMA 5, velika šablona 

1 GEOTRIKOTNIK 

1 PERESNICA 

1 SVINČNIK, trdota 2B 

1 NALIVNO PER0 

1 VLOŽKI ZA NALIVNO PERO 

1 KEMIČNI SVINČNIK, moder 

1 KEMIČNI SVINČNIK, rdeč 

1 BRISALNIK ČRNILA 

1 RADIRKA 

1 ŠILČEK 

1 SAMOLEPILNI TRAK AERO, 15mm x 33m 

1 LEPILO UHU v stiku 

1 ŠKARJE (kakovostne) 

1 LESENE BARVICE (osnovne barve) 

1 FLOMASTRI (osnovne barve) 

1 ŠOLSKA TORBA 

1 ŠOLSKI COPATI 

1 VREČKA ZA ŠOLSKE COPATE 
 
 

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina in PŠ Lokavec 
 
Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2015/2016, 5. razred 
 

 navaden svinčnik  

 črn navaden flomaster 

 lesene barvice (12) 

 voščenke (12) 

 likovni blok, velikost A3, 30-listni (različni listi) 

 tempera barve Aero (12) 

 tempera barvi Aero, posamični, bela in rumena, 42 ml 

 paleta za mešanje barv  

 3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14 

 2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8 

 črn tuš 

 kolaž papir, velikost A4, 24-barvni  



11 
 

 lepilo za papir 

 mekol tekoče lepilo, 130 g 

 navaden lepilni trak 

 risalno oglje (v palčkah) 

 škarje 

 redis peresa, držalo in 2 peresci različnih debelin 
 
Potrebščine so lahko lanske, le operi in dopolni jih. Potrebščine podpiši ali označi. 
Učenci do 5. razreda hranijo likovni pribor v šoli (vse označeno, podpisano v 
podpisani škatli ali vreči). 
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 6. razred 
 
Delovni zvezki in potrebščine po izboru učiteljev 
 

1 ZVEZEK za ANG,  veliki A4, črtasti  – iz prejšnjega leta, če je le 
mogoče.  

1 
17,35 EUR 

 

Dolenc, D., Avbar, P: Od glasov do knjižnih svetov 6. 
Samostojni delovni zvezek v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana: 
Rokus 
Klett. EAN 9789612712877 

1  velika mapa s črtanimi listi ali A4 velik črtan zvezek, za SLJ 

2  ZVEZEK, veliki A4, črtasti, za ZGO in GEO 

1  ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za NAR 

1  
10,20 EUR 

Jurij Senegačnik, Moja prva geografija, Geografija za šesti razred 
osnovne šole, Delovni zvezek, Modrijan EAN 9789612417086 

1 Velik zvezek format A4 mali karo 
 

1 Geotrikotnik 

1 
2,30 EUR 

Zvezek za glasbeno umetnost dobijo v šoli in ga obdržijo do 
konca osnovnošolskega izobraževanja. 

1  ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za GO 

 
SKUPAJ DZ = 29,85 EUR 
 
 
Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2015/2016, 6. razred 
 

 svinčnik, 3B in HB 

 flomastri (12) 

 voščenke (12) 

 likovni blok, velikost A3, 30-listni (različni listi) 

 tempera barve Aero (12) 

 tempera barvi Aero, posamični, bela in rumena, 42 ml 

 paleta za mešanje barv (lanska!,novo si bodo izdelali pri pouku tehnike in 
tehnologije)  

 3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14 

 2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8 

 črn tuš 

 kolaž papir, velikost a4, 24-barvni  

 lepilo za papir 

 mekol tekoče lepilo, 130 g 

 navaden lepilni trak 

 risalno oglje (v palčkah) 

 škarje 

 redis peresa, držalo in 2 peresci različnih debelin 

 nožki za linorez  

 linolej a4 (trd, lahko kvadraten ali pravokoten) 
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Potrebščine so lahko lanske, le operi in dopolni jih. potrebščine podpiši ali označi. 
O izbiri materialov in potrebščin se pogovorimo pri urah likovne umetnosti, kjer so 
učenci posebej opozorjeni na to, da primerno shranjujejo in čistijo pripomočke. Vsako 
leto pa dokupijo samo manjkajoče tempera barve, ploščo linoleja in likovni blok. 
Tiskarski pribor in tiskarske barve so na voljo v šoli, prav tako naravna glina za 
modeliranje. 
V šoli so na voljo tudi lončki za vodo pri slikarskih nalogah. 
 
Učenci od 6. do 9. razreda prinašajo k posameznim uram vnaprej dogovorjene 
pripomočke, ker žal tega nimamo v šoli kje hraniti. 
V šoli pustijo likovni blok, ki ga prinesejo k prvim uram likovne umetnosti (obvezno 
podpisati). 
 
Učbenike imajo učenci od 6. do 9. razreda v učilnici za na mizo: 
TACOL, Tonka: Likovno izražanje 6, 7, 8, 9 ter Likovno snovanje I, II, III (Debora). 
Učbenike uporabljamo za naloge, kjer so v skladu s prenovljenim učnim načrtom. 
 
 
Za vse tri razrede (6., 7. in 8. r), ki imajo predmet tehnika in tehnologija, veljajo 
naslednje potrebščine: 
 

- svinčniki HB, 3H 
- dva trikotnika  (450 in 600) 
- brezčrtni zvezek 
- 20 belih listov formata A4  
- mapa s trdimi platnicami 
- lepilo za papir 
- lepilni trak 
- škarje 
- radirka 
- šilček 
- šestilo 
- rezbarski lok (rezljača) z rezervnimi žagicami 
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 7. razred 
 
Delovni zvezki in potrebščine po izboru učiteljev 
 

1 
14,00 EUR 

(spletna cena 
13,29 €) 

Giorgio Motta: WIR 1, delovni zvezek za začetno učenje nemščine 
kot izbirni predmet za 7. razred, založba Rokus Klett, EAN 
9789612094225,  

1 ZVEZEK ZA NEM., veliki A4, črtasti tanjši 

1  ZVEZEK za ANG., veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le 
mogoče. 

1 
14,90 EUR 

D. Goodey, N. Goodey in M. Craven:  MESSAGES 2, delovni 
zvezek z audio zgoščenko za angleščino v 7. razredu osnovne šole, 
založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612095581  

1 velika mapa s črtanimi listi ali A4 velik črtan zvezek ZA SLJ 

1 
16,85 EUR 

Kodre, P. : Od glasov do knjižnih svetov 7. Samostojni delovni 
zvezek v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. EAN 
9789612712495 

1  Mapa s črtastimi listi ZA etiko 

3  ZVEZEK, veliki A4, črtasti, za ZGO, GEO, ITJ 
 
 

1  ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za NARAVOSL. 

1 Velik zvezek format A4 mali karo 

1 Geotrikotnik 

1 Kvalitetno šestilo 

 
SKUPAJ DZ = 31,75 EUR (+ IZBIRNI 14,00 = 45,75 EUR) 
 
 
Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2015/2016, 7. razred 
 

 svinčnik, 3B in HB 

 likovni blok, velikost A3, 30-listni (različni listi) 

 tempera barve Aero (12) 

 tempera barva Aero, posamična, bela, 42 ml 

 paleta za mešanje barv (lesena, lanska) 

 3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14 

 2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8 

 črn tuš 

 kolaž papir, velikost a4, 24-barvni  

 lepilo za papir 

 mekol tekoče lepilo, 130g 

 navaden lepilni trak 

 risalno oglje (v palčkah) 

 škarje 

 redis peresa, držalo in 2 peresci različnih debelin 

 nožki za linorez 
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 linolej a4 (trd, lahko kvadraten ali pravokoten) 
 
Potrebščine so lahko lanske, le operi in dopolni jih. Potrebščine podpiši ali označi. 
Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2, 3 uporabljamo iste pripomočke.  
 
O izbiri materialov in potrebščin se pogovorimo pri urah likovne umetnosti, kjer so 
učenci posebej opozorjeni na to, da primerno shranjujejo in čistijo pripomočke. Vsako 
leto pa dokupijo samo manjkajoče tempera barve, ploščo linoleja in likovni blok. 
Tiskarski pribor in tiskarske barve so na voljo v šoli, prav tako naravna glina za 
modeliranje. 
V šoli so na voljo tudi lončki za vodo pri slikarskih nalogah. 
 
Učenci od 6. do 9. razreda prinašajo k posameznim uram vnaprej dogovorjene 
pripomočke, ker žal tega nimamo v šoli kje hraniti. 
V šoli pustijo likovni blok, ki ga prinesejo k prvim uram likovne umetnosti (obvezno 
podpisati). 
 
Učbenike imajo učenci od 6. do 9. razreda v učilnici za na mizo: 
TACOL, Tonka: Likovno izražanje 6, 7, 8, 9 ter Likovno snovanje I, II, III (Debora). 
Učbenike uporabljamo za naloge, kjer so v skladu s prenovljenim učnim načrtom. 
 
 
Za vse tri razrede (6., 7. in 8. r), ki imajo predmet tehnika in tehnologija, veljajo 
naslednje potrebščine: 
 

- svinčniki HB, 3H 
- dva trikotnika  (450 in 600) 
- brezčrtni zvezek 
- 20 belih listov formata A4  
- mapa s trdimi platnicami 
- lepilo za papir 
- lepilni trak 
- škarje 
- radirka 
- šilček 
- šestilo 
- rezbarski lok (rezljača) z rezervnimi žagicami 
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 8. razred 
 
Delovni zvezki in potrebščine po izboru učiteljev 
 

1 
14,00 EUR 

(spletna cena 
13,29 EUR) 

Giorgio Motta:  WIR 2, delovni zvezek, založba Rokus Klett, EAN 
9789612094331  

2 ZVEZEK, veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le mogoče, za 
NEM in ITJ 

1 

14,00 EUR 
J.Skela, L.King-Videtič, A. Kresevič: TOUCHSTONE 9, delovni 
zvezek za angleščino v 9.razredu, Tangram, d.o.o., EAN 
9789616239455 
 (ta delovni zvezek bodo potrebovali še naslednje šolsko 
leto!!!)  

1  ZVEZEK, veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le mogoče, za 
ANG. 

1 
17,35 EUR 

 

Kodre, P.: Od glasov do knjižnih svetov 8. Samostojni delovni 
zvezek v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
EAN9789612712501 

1  velika mapa s črtanimi listi ali A4 velik črtan zvezek za SLJ 

1  mapa s črtastimi  listi za etiko 

2  ZVEZEK, veliki A4, črtasti, za ZGO in GEO 

1 ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za BIO 

1  ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za KEM 

1 Velik zvezek format A4 mali karo 

1 Geotrikotnik 

1 Kvalitetno šestilo 

1  debelejši zvezek A4 (nizek karo), za FIZ 

1 Svinčnik 

1 nekaj osnovnih barvic (npr. rdeča, modra, rumena, …) 

1 Zvezek A4 , črtasti, za izbirni predmet zvezde in vesolje 

 
SKUPAJ DZ = 31,35 EUR (+ IZBIRNI 14,00 = 45,35 EUR) 
 
 
Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2015/2016, 8. razred 
 

 svinčnik, 3B in HB 

 likovni blok, velikost A3, 30-listni (različni listi) 

 tempera barve Aero (12) 

 tempera barva Aero, posamična, bela, 42 ml 

 paleta za mešanje barv 

 3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14 

 2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8 

 črn tuš 

 kolaž papir, velikost A4, 24-barvni  

 lepilo za papir 
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 mekol tekoče lepilo, 130 g 

 navaden lepilni trak 

 risalno oglje (v palčkah) 

 škarje 

 redis peresa, držalo in 2 peresci različnih debelin 
 

Potrebščine so lahko lanske, le operi in dopolni jih. Potrebščine podpiši ali označi. 
Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2, 3 uporabljamo iste pripomočke.  
 
O izbiri materialov in potrebščin se pogovorimo pri urah likovne umetnosti, kjer so 
učenci posebej opozorjeni na to, da primerno shranjujejo in čistijo pripomočke. Vsako 
leto pa dokupijo samo manjkajoče tempera barve, ploščo linoleja in likovni blok. 
Tiskarski pribor in tiskarske barve so na voljo v šoli, prav tako naravna glina za 
modeliranje. 
V šoli so na voljo tudi lončki za vodo pri slikarskih nalogah. 
 
Učenci od 6. do 9. razreda prinašajo k posameznim uram vnaprej dogovorjene 
pripomočke, ker žal tega nimamo v šoli kje hraniti. 
V šoli pustijo likovni blok, ki ga prinesejo k prvim uram likovne umetnosti (obvezno 
podpisati). 
 
Učbenike imajo učenci od 6. do 9. razreda v učilnici za na mizo: 
TACOL, Tonka: Likovno izražanje 6, 7, 8, 9 ter Likovno snovanje I, II, III (Debora). 
Učbenike uporabljamo za naloge, kjer so v skladu s prenovljenim učnim načrtom. 

 
 
Za vse tri razrede (6., 7. in 8. r), ki imajo predmet »tehnika in tehnologija«, veljajo 
naslednje potrebščine: 
 

- svinčniki HB, 3H 
- dva trikotnika  (450 in 600) 
- brezčrtni zvezek 
- 20 belih listov formata A4  
- mapa s trdimi platnicami 
- lepilo za papir 
- lepilni trak 
- škarje 
- radirka 
- šilček 
- šestilo 
- rezbarski lok (rezljača) z rezervnimi žagicami 
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2015/2016 za 9. razred 
 
Delovni zvezki in potrebščine po izboru učiteljev 
 

1 
14,00 EUR 

(spletna 
cena 13,29 

EUR) 

Giorgio Motta:  WIR 3, delovni zvezek, založba Rokus Klett, EAN 
9789612094300,  

2  ZVEZEK, veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le mogoče, za 
NEM in ITJ 

1 
 

J.Skela, L.King-Videtič, A. Kresevič: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek 
za angleščino v 9.razredu, Tangram, d.o.o., EAN 9789616239455 – 
 IMAJO ŽE OD LANI! 

1 ZVEZEK, veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le mogoče. 

1 
17,35 EUR 

 

Kodre, P.,: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9. Samostojni 
delovni zvezek v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. EAN 
9789612712884 

1  velika mapa s črtanimi listi ali A4 velik črtan zvezek, za SLJ  

2  ZVEZEK, veliki A4, črtasti, za ZGO in GEO 

1 
14,85 EUR 

Anita Mirjanić, Damjan Snoj, Jerica Dobnik, Helena Verdev, Anka 
Zuljan, Milan Burkeljca, Helena Pačnik: Raziskujem preteklost 9, 
Delovni zvezek za zgodovino, Rokus, EAN:9789612714093 

1  ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za BIO 

1  ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za KEM 

1 
11,50 EUR 

Jurij Senegačnik, Marta Otič, Geografija Slovenije, delovni zvezek za 
deveti razred osnovne šole, Modrijan EAN 9789612416287 

1 Velik zvezek format A4 mali karo, za MAT 

1 Geotrikotnik 

1 Kvalitetno šestilo 

1  debelejši zvezek A4 (nizek karo), za FIZ 
 

1 Svinčnik 

1 nekaj osnovnih barvic (npr. rdeča, modra, rumena, …) 

1 Zvezek A4, črtasti, za izbirni predmet zvezde in vesolje 

 
SKUPAJ DZ = 43,70 EUR (+IZBIRNI 14,00 = 57,70 EUR) 
 
 
Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2015/2016, 9. razred 
 

 svinčnik 3B 

 likovni blok, velikost A3, 30-listni (različni listi) 

 tempera barve Aero (12) 

 tempera barvi Aero, posamični, bela in rumena, 42 ml 

 paleta za mešanje barv 

 3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14 

 2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8 

http://www.emka.si/avtorji/anita-mirjanic/5874
http://www.emka.si/avtorji/damjan-snoj/5875
http://www.emka.si/avtorji/jerica-dobnik/754
http://www.emka.si/avtorji/helena-verdev/37622
http://www.emka.si/avtorji/anka-zuljan/31842
http://www.emka.si/avtorji/anka-zuljan/31842
http://www.emka.si/avtorji/milan-burkeljca/5876
http://www.emka.si/avtorji/helena--pacnik/2082089
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 kolaž papir, velikost A4, 24-barvni  

 lepilo za papir 

 mekol tekoče lepilo, 130 g 

 navaden lepilni trak 

 risalno oglje (v palčkah) 

 škarje 

 nožki za linorez 

 linolej A4 (trd, lahko kvadraten ali pravokoten) 
 
Potrebščine so lahko lanske, le operi in dopolni jih. Potrebščine podpiši ali označi. 
Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2, 3 uporabljamo iste pripomočke.  
 
O izbiri materialov in potrebščin se pogovorimo pri urah likovne umetnosti, kjer so 
učenci posebej opozorjeni na to, da primerno shranjujejo in čistijo pripomočke. Vsako 
leto pa dokupijo samo manjkajoče tempera barve, ploščo linoleja in likovni blok. 
Tiskarski pribor in tiskarske barve so na voljo v šoli, prav tako naravna glina za 
modeliranje. 
V šoli so na voljo tudi lončki za vodo pri slikarskih nalogah. 
 
Učenci od 6. do 9. razreda prinašajo k posameznim uram vnaprej dogovorjene 
pripomočke, ker žal tega nimamo v šoli kje hraniti. 
V šoli pustijo likovni blok, ki ga prinesejo k prvim uram likovne umetnosti (obvezno 
podpisati). 
 
Učbenike imajo učenci od 6. do 9. razreda v učilnici za na mizo: 
TACOL, Tonka: Likovno izražanje 6, 7, 8, 9 ter Likovno snovanje I, II, III (Debora). 
Učbenike uporabljamo za naloge, kjer so v skladu s prenovljenim učnim načrtom. 
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2. ODDELKI PRILAGOJENEGA PROGRAMA 

Vse učbenike in delovne zvezke za PP zagotovimo v šoli! 
 
Potrebščine za 5. in 6. razred OŠPP v šolskem letu 2015/2016 
 

Predmet Šolske potrebščine 

Slovenščina 2 zvezka A4 latajn z robom 
1 mapa A4 

Matematika 2 zvezka A4 1cm karo 
1 ravnilo – velika šablona 
1 radirka 
1 svinčnik HB 
šilček 

Družboslovje 1 zvezek A4 črtni z robom 

Naravoslovje 1 zvezek A4 črtni z robom 

Gospodinjstvo 1 zvezek A4 črtni z robom 

Športna vzgoja Športna oprema 

Glasba 1 zvezek A4 črtni z robom 

 
Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2015/16, PP, NIS  

 navaden svinčnik  

 črn navaden flomaster 

 oljni pasteli ali mastne voščenke 

 likovni blok, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja) 

 tempera barve 

 paleta 

 3 čopiči, ploščati, različnih širin 

 2 čopiča, okrogla, različnih širin  

 črn tuš 

 kolaž papir 

 lepilo za papir 

 mekol tekoče lepilo, 130g 

 risalno oglje (v palčkah) 

 škarje 

 plastičen lonček za vodo 

 krpica 
Potrebščine so lahko rabljene, potrebno jih je treba le očistiti, dopolniti in podpisati. 

 
Potrebščine ZA TIT, PP,  5., 6., 7., 8. in 9.razred: 

- brezčrten zvezek s črtalnikom                                 
- ravnilo z zapisanimi milimetri 
- svinčnik HB, 3H                                 
- šestilo 
- radirka 
- šilček 
- škarje 
- lepilo za papir 
- mapa s trdimi platnicami 
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Potrebščine za 7. razred OŠPP v šolskem letu 2015/2016   
 

Predmet  Šolske potrebščine 

Slovenščina  2 zvezka A4 latajn z robom,1 mapa A4 

Matematika  2 zvezka A4 1cm karo, 1 ravnilo – velika 
šablona, 1 radirka, 1 svinčnik HB, šilček, 
1 zvezek A4 brezčrtni 

Družboslovje  1 zvezek A4 črtni z robom 

Naravoslovje  1 zvezek A4 črtni z robom 

Športna vzgoja  športna oprema 

Glasbena umetnost 1 zvezek A4 črtni z robom 

Angleščina 1 zvezek A4 črtni 

 
 
Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2015/16, PP, NIS  

 navaden svinčnik  

 črn navaden flomaster 

 oljni pasteli ali mastne voščenke 

 likovni blok, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja) 

 tempera barve 

 paleta 

 3 čopiči, ploščati, različnih širin 

 2 čopiča, okrogla, različnih širin  

 črn tuš 

 kolaž papir 

 lepilo za papir 

 mekol tekoče lepilo, 130 g 

 risalno oglje (v palčkah) 

 škarje 

 plastičen lonček za vodo 

 krpica 
 

Potrebščine so lahko rabljene, potrebno jih je treba le očistiti, dopolniti in podpisati. 
 
 
Potrebščine ZA TIT, PP 5., 6., 7., 8. in 9.razred: 

- brezčrten zvezek s črtalnikom                                 
- ravnilo z zapisanimi milimetri 
- svinčnik HB, 3H                                 
- šestilo 
- radirka 
- šilček 
- škarje 
- lepilo za papir 
- mapa s trdimi platnicami 
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Potrebščine za 8. in 9. r. OŠPP v šolskem letu 2015/2016  
 

Predmet  Šolske potrebščine 

Slovenščina 2 zvezka A4 črtna z robom, 1 mapa A4  

Matematika 2 zvezka A4 0,5cm (nizki) karo,1 ravnilo 
– velika šablona,  1 geotrikotnik , 1 
radirka,  
1 svinčnik HB,  1 kalkulator  

Družboslovje 
 

1 zvezek A4 črtni z robom 

Naravoslovje 
 

1 zvezek A4 črtni z robom 

Gospodinjstvo 
 

1 zvezek A4 črtni z robom 

Športna vzgoja  športna oprema 

Angleščina ZVEZEK, veliki A4, črtasti – iz 
prejšnjega leta, če je le mogoče. 

 
Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2015/16, PP, NIS  

 navaden svinčnik  

 črn navaden flomaster 

 oljni pasteli ali mastne voščenke 

 likovni blok, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja) 

 tempera barve 

 paleta 

 3 čopiči, ploščati, različnih širin 

 2 čopiča, okrogla, različnih širin  

 črn tuš 

 kolaž papir 

 lepilo za papir 

 mekol tekoče lepilo, 130 g 

 risalno oglje (v palčkah) 

 škarje 

 plastičen lonček za vodo 

 krpica 
 
Potrebščine so lahko rabljene, potrebno jih je treba le očistiti, dopolniti in podpisati. 
 
 

Potrebščine ZA TIT, PP 5., 6., 7., 8. in 9. razred  
- brezčrten zvezek s črtalnikom                                 
- ravnilo z zapisanimi milimetri 
- svinčnik HB, 3H                                 
- šestilo 
- radirka 
- šilček 
- škarje 
- lepilo za papir 
- mapa s trdimi platnicami 
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Ravnateljica OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Irena Kodele Krašna, potrjujem seznam 
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po izboru učiteljev, ki  jih bodo učitelji in 
udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v šolskem letu 2015/16. 
 
 
         Irena Kodele Krašna 
 
 


