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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN za 2. RAZRED OŠ Tolmin 
 

- 1 VELIK ZVEZEK 1 CM KARO, R1 (TAKO LAHKO ALI LILI IN BINE) 

- 2 VELIKA ČRTANA ZVEZKA A4- 11 mm, P6 (TAKO LAHKO ALI LILI IN BINE) 

- 1 B5* ČRTANI ZVEZEK Z VMESNO VRSTICO, P4 (TAKO LAHKO ALI LILI IN BINE) 

- 1 VELIK BREZČRTNI ZVEZEK, A4 

 

 

- PERESNICA 

- NALIVNO PERO: ROLER BALL, PERO ZA LEVIČARJE 

- FLOMASTRI (12) 

- BARVICE (12) 

- SVINČNIK (HB) 

- RADIRKA (navadna, mehka) 

- LEPILO (stik) 

- ŠKARJE 

- ŠOLSKI LIKOVNI BLOK – MUFLON, RADEČE 

- 10 RISALNIH LISTOV 

- TEMPERA BARVICE, PALETA, LONČEK ZA VODO 

- ČOPIČI - (ploščati: DEBEL, TANEK, SREDNJE DEBEL) 

- PROZORNO MALO RAVNILO S ŠABLONAMI 

- MAPA 

- VOŠČENKE 

- PLASTELIN 

- MALA DAS MASA (BELA) 

- KOLAŽ PAPIR, 24 LISTNI 

 

Prosimo, če vse pripomočke opremite z imenom in priimkom otroka. 
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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN za 3. RAZRED OŠ Tolmin 

 

ZVEZKI: 

1 velik črtan zvezek (SPO) 

1 velik zvezek- 1 cm karo (MAT) 

1 velik zvezek z vmesno črto (SLO) 

1 mali črtan zvezek (GUM) 

1 velik črtan zvezek (TJA) 

 
Za likovno umetnost: 

• kolaž papir 

• likovni blok A3  Muflon + 10 belih risalnih listov 

• škatla od čevljev:  

tempera barve + 1 bela tempera 

          3 ploščati čopiči različnih debelin 

           paleta 

          lonček 

          voščenke  

          DAS masa (bela) 

vileda krpica ali gobica 

 
OSTALI ŠOLSKI PRIPOMOČKI: 

• ravnilo- velika šablona (30 cm) 

• A4 mapa na elastiko 

• copati z gumiranim podplatom 

• peresnica: škarje, lepilo, svinčnik, šilček, radirka, barvice, flomastri, nalivno pero, brisač, 

rdeče pisalo za naslove 

 

Prosimo, če vse pripomočke opremite z imenom in priimkom učenca.  
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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN za 4. RAZRED OŠ Tolmin 
 

MATEMATIKA  

- 2 velika zvezka VISOKI KARO  

- 1 velik BREZČRTNI zvezek  

- geo trikotnik  

- veliko ravnilo s šablono  

- šestilo  

 

SLOVENŠČINA  

- 2 velika zvezka s črtami ter stranskim robom  

 

DRUŽBA  

- 1 velik zvezek s črtami ter stranskim robom  

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

- 1 velik zvezek s črtami ter stranskim robom  

 

GLASBENA VZGOJA  

- 1 velik zvezek s črtami ter stranskim robom  

 

ANGLEŠČINA 

- 1 velik zvezek s črtami 

 

LIKOVNA VZGOJA 

 

LIKOVNI BLOK A3, 30 – listni, različni 

Muflon: Radeče kolaž papir 

 

V ŠKATLI OD ČEVLJEV: 

tempera barvice Aero (velike – 10 x 42 ml,) 

voščenke (lahko stare) 

flomastri 

mali paket DAS mase 

trije ploščati čopiči različnih debelin 

paleta (lahko staro) 

vileda krpica 

10 risalnih listov 

lonček 

PERESNICA 

 

2x svinčnik HB 

šilček 

radirka 

nalivno pero  

rdeč kemični svinčnik 

6 barvic 

6 flomastrov  

škarje 

lepilo v stiku 

 

RAZNO 

 

šolski copati z gumo 

(ne natikači!!!) 

A4 mapa na elastiko 

2x papirnate brisačke v roli  

športna oprema 

 

Pripomočki, zvezki in 

delovni zvezki naj bodo 

podpisani z imenom 

učenca. 
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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN za 5. RAZRED OŠ Tolmin 

 
MATEMATIKA 

- 2x velik zvezek VISOKI KARO 
- geo trikotnik 
- veliko ravnilo (šablona) 
- šestilo (lahko lansko) 

 

SLOVENŠČINA 

− 2x velik zvezek s črtami ter stranskim robom 

 

DRUŽBA 

- 1x velik zvezek s črtami ter stranskim robom 

- ŠOLSKA KARTA SLOVENIJE, namizni zemljevid Slovenije, MK, EAN koda 9788611153490 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

- 1x velik zvezek s črtami ter stranskim robom 

 

GOSPODINJSTVO 

- 1x velik zvezek s črtami ter stranskim robom 

 

ANGLEŠČINA 

- 1x velik zvezek s črtami ter stranskim robom 

 

LIKOVNA VZGOJA 

 

20 risalnih listov 

V ŠKATLI OD ČEVLJEV: 

tempera barvice Aero (velike – 10 x 42 ml, 

lahko dopolnite lanski komplet) 

voščenke (lahko stare) 

kolaž papir 

trije ploščati čopiči različnih debelin 

paleta (lahko staro) 

vileda krpica 

lonček za vodo 

PERESNICA 

 

2x svinčnik HB 

šilček 

radirka 

nalivno pero  

rdeč kemični svinčnik 

barvice 

flomastri  

škarje 

lepilo v stiku 

 

RAZNO 

 

šolski copati z gumo 

(ne natikači!!!) 

A4 mapa na elastiko 

2x papirnate brisačke v roli  

športna oprema 

 

Pripomočki, zvezki in 

delovni zvezki naj bodo 

podpisani z imenom 

učenca. 

 

 

Vse iz seznama OBVEZNO PRINESI ŽE PRVI ŠOLSKI DAN V ŠOLO, da bomo vse 

pregledali in pospravili! 


