
šolsko leto 2020/21 
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN za 1. RAZRED PŠ Volče 
                                                                                           

 

→ 2  VELIKA  ZVEZKA  BREZ  ČRT 

→ 2  MALA ČRTANA ZVEZKA  B5 (TAKO LAHKO  – 11 mm) – črte na levi in 

desni strani 

→ MALI KARO ZVEZEK B5 (VELIKI KARO; TAKO LAHKO ) – kvadratki na levi 

in desni strani 

→ 1  MAPA  Z  ELASTIKO 

→ 1 PVC  MAPA s sponko ZA VSTAVLJANJE LISTOV  

 

→ PERESNICA 

→ FLOMASTRI (12) 

→ BARVICE (12) 

→ 2 SVINČNIKA  

→ ŠILČEK 

→ RADIRKA navadna, mehka 

→ LEPILO ( stik) 

→ ŠKARJE 

→ MALO RAVNILO S ŠABLONAMI, prozorno, neobarvano 

 

→ ŠOLSKI LIKOVNI BLOK, ki vsebuje 8 različnih kvalitet papirja (MUFLON) 

→ Dodatnih 10 belih risalnih listov 

→ VODENE  BARVICE  

→ ČOPIČI - ploščati (1 DEBEL, 1 TANEK, 1 SREDNJE DEBEL) 

→ VOŠČENKE – FABER CASTELL (mastne) OZ. VOŠČENKE, KI VSEBUJEJO 

TUDI BELO BARVO 

→ PLASTELIN  

→ MALI PAKET DAS MASE (lahko je bela ali rjava) 

→ KOLAŽ PAPIR ( A4, 24 barvnih listov) 

 

→ ŠOLSKI COPATI: NEDRSEČI, Z GUMO 

 
 
VSE  MORA  BITI  PODPISANO!                                                                                                            



šolsko leto 2020/21 
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN za 2. RAZRED PŠ Volče 
                                                                                           

 

→ 1 velik zvezek brez črt 

→ 1 velik črtan zvezek z robom 

→ 1 mali črtan zvezek za velike tiskane črke B5 – črtovje na obeh straneh 

(TAKO LAHKO) – lahko je lanski, če je popisan le do polovice 

→ 2 mala zvezka za male tiskane črke B5 – z vmesno črto in črtovje na obeh 

straneh (TAKO LAHKO) 

→ 1 navadna mapa z elastiko 

 

→ malo ravnilo s šablonami 

→ 2 svinčnika, šilček, radirka, barvice, flumastri 

→ nalivka (z okroglo konico, da ne packa) 

→ lepilo 

 

→ 20 belih risalnih listov 

→ voščene barvice (lanske) 

→ vodene barvice,  3 čopiči različnih debelin (lahko so lanske) 

→ kolaž papir  (večji paket, 24 listni) 

→ 1 manjši paket Das mase (0,5kg) 

→ plastelin  

 

→ copati z gumo 

 

 
 
VSE  MORA  BITI  PODPISANO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



šolsko leto 2020/21 
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN za 3. RAZRED PŠ Volče 
                                                                                           

 

− 1 mapa A4 za liste z elastiko (obvestila) 

− 1 velik brezčrtni zvezek (SLJ – berila, GUM) 

− 1 velik zvezek- visoki karo (MAT) 

− 2 velika črtana zvezka z robovi (SPO, TJA) 

− 1 velik zvezek za pisane črke (TAKO LAHKO z vmesno črto in črtovje na obeh 

straneh - SLJ) 

 

− peresnica (barvice, 2 navadna svinčnika HB, nalivka, radirka, šilček, flomastri, 

rdeč kemični svinčnik) 

− lepilo 

− škarje (kvalitetne) 

− 1 malo ravnilo (šablona) 

− 1 veliko ravnilo (šablona) 

 

− ŠOLSKI LIKOVNI BLOK MUFLON, ki vsebuje 8 različnih kvalitet papirja  

− 10 dodatnih risalnih listov (navadni) 

− voščenke (lahko lanske) 

− tempera barvice, paleta, 3 ploščati čopiči različnih velikosti, lonček za vodo 

− kolaž papir  A4 (24 listov) 

 

− copati z gumijastimi podplati 

 
 
OSTALO: 

− zaščitno oblačilo za LVZ (stara mamina ali očetova majica) 

− vileda krpica 

− škatla (od čevljev) za drobne potrebščine  
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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN za 4. RAZRED PŠ Volče 
                                                                                           

 
MATEMATIKA 

1 velik zvezek VISOKI KARO 
1 velik brezčrtni zvezek 
geo trikotnik 
veliko ravnilo (šablona) 
šestilo 
 

SLOVENŠČINA 
1 velik zvezek s črtami ter stranskim robom 
 

ANGLEŠČINA 
1 velik zvezek 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 mali zvezek s črtami 
 

LIKOVNA VZGOJA 
tempera barvice (če je možno – tudi majhno tubo rdeče barve magenta) 
voščenke 
kolaž papir 
trije ploščati čopiči različnih debelin 
paleta + lonček 
vileda krpica 
lepilo 
20 risalnih listov 
mali paket DAS mase (v beli ali opečnati barvi) 
 

PERESNICA 
2x svinčnik HB 
nalivno pero 
barvice 
flomastri (dovolj šest) 
rdeč kemični svinčnik 
radirka 
šilček 
škarje 
 
 

mapa A4 z elastiko 
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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN za 5. RAZRED PŠ Volče 
                                                                                           

MATEMATIKA 
1 velik zvezek NIZKI KARO 
1 velik brezčrtni zvezek 
geo trikotnik 
veliko ravnilo (šablona) 
šestilo 
 

SLOVENŠČINA 
1 velik zvezek s črtami ter stranskim robom 
 

ANGLEŠČINA 
1 velik zvezek 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 mali zvezek s črtami 
 

GOSPODINJSTVO  
1 velik črtan zvezek 
 

LIKOVNA VZGOJA 
tempera barvice (če je možno – tudi majhno tubo rdeče barve magenta) 
kolaž papir 
voščenke 
trije ploščati čopiči različnih debelin 
paleta + lonček 
vileda krpica 
lepilo 
20 risalnih listov 
mali paket DAS mase (v beli ali opečnati barvi) 
 

PERESNICA 
2x svinčnik HB 
nalivno pero 
barvice 
flomastri (dovolj šest ) 
rdeč kemični svinčnik 
radirka, šilček 
škarje 

 
mapa A4 z elastiko 


