UČNI PRIPOMOČKI ZA 1. RAZRED







1 velik karo zvezek (MAT –TAKO LAHKO R1)
1x velik brezčrtan zvezek (SPO)
1 mali črtan zvezek 11 mm (SLJ – TAKO LAHKO P7)
1 x velik črtni zvezek z robovi (GUM)
trda mapa A4 z elastiko
mapa A4 na klešče in 5 prozornih vložnih map






peresnica (barvice, flomastri, 2 navadna svinčnika - HB, radirka, šilček)
malo ravnilo s šablonami
škarje (kvalitetne)
lepilo v stiku














10 risalnih listov
Risalni blok MUFLON Radeče
tempera barve
3 ploščati čopiči različnih debelin
paleta
lonček za vodo
kolaž papir (vsaj 36 listov)
voščenke (v kompletu z belo voščenko)
vileda krpica
stara majica za ustvarjanje
škatla (za likovne pripomočke)
DAS masa

 copati z gumijastim podplatom
Pripomočki, zvezki in delovni zvezki (dobite jih septembra v šoli) naj bodo podpisani z
imenom učenca.

UČNI PRIPOMOČKI ZA 2. RAZRED







1 velik karo zvezek (MAT –TAKO LAHKO R1)
2x velik črtan zvezek z vmesno črto (SLJ, SPO - TAKO LAHKO P3)
1x velik brezčrtan zvezek (TJA)
1 x velik črtni zvezek z robovi (GUM) – lahko lanski
trda mapa A4 z elastiko
mapa A4 na klešče

 peresnica (barvice, flomastri, 2 navadna svinčnika - HB, radirka, šilček, rdeč kemični
svinčnik)
 malo ravnilo s šablonami
 škarje (kvalitetne)
 lepilo v stiku













10 belih risalnih listov
Risalni blok MUFLON Radeče
tempera barve
3 ploščati čopiči različnih debelin
paleta
lonček za vodo
kolaž papir (vsaj 36 listov)
voščenke (v kompletu z belo voščenko)
vileda krpica
stara majica za ustvarjanje
škatla (za likovne pripomočke)
DAS masa

 copati z gumijastim podplatom
Pripomočkov, ki so še uporabni (kolaž, voščenke, paleta, tempera barvice,…) ni
potrebno kupovati novih, le dopolnite.
Pripomočki, zvezki in delovni zvezki naj bodo podpisani z imenom učenca.
Vse iz seznama OBVEZNO PRINESITE ŽE PRVI ŠOLSKI DAN V ŠOLO, da bomo vse
pregledali in pospravili!

UČNI PRIPOMOČKI ZA 3. RAZRED






1 velik karo zvezek – centimetrski karo (MAT)
1 velik črtni zvezek z vmesno črto (SLJ - TAKO LAHKO P3)
3 x velik črtni zvezek z robovi (SPO, TJA, GUM – lahko lanski)
trda mapa A4 z elastiko
mapa A4 na klešče

 peresnica (nalivno pero, barvice, flomastri, 2 navadna svinčnika - HB, radirka, šilček, rdeč
kemični svinčnik)
 veliko ravnilo s šablonami
 škarje (kvalitetne)
 lepilo v stiku













likovni blok MUFLON Radeče (listi različnih kvalitet)
10 risalnih listov
tempera barve
mala DAS masa
3 ploščati čopiči različnih debelin
paleta
lonček za vodo
kolaž papir (vsaj 36 listov)
voščenke (v kompletu z belo voščenko)
vileda krpica
stara majica za ustvarjanje
škatla (za likovne pripomočke, lahko od čevljev)

 copati z gumijastim podplatom
Pripomočkov, ki so še uporabni (kolaž, voščenke, paleta, tempera barvice,…) ni
potrebno kupovati novih, le dopolnite.
Pripomočki, zvezki in delovni zvezki naj bodo podpisani z imenom učenca.
Vse iz seznama OBVEZNO PRINESITE ŽE PRVI ŠOLSKI DAN V ŠOLO, da bomo
pregledali in pospravili.

UČNI PRIPOMOČKI ZA 4. RAZRED







5x velik črtni zvezek z robovi (SLJ – jezik, književnost, TJA, DRU, NIT)
1 velik zvezek visoki karo (MAT)
1 velik brezčrtni zvezek (MAT)
1 velik črtni zvezek (GUM) – lahko lanski
trda mapa A4 z elastiko
1x mapa A4 na klešče

 peresnica (nalivno pero, barvice, flomastri, 2 navadna svinčnika - HB, radirka, šilček, rdeč
kemični svinčnik)
 veliko ravnilo s šablonami
 geotrikotnik
 šestilo
 škarje (kvalitetne)
 lepilo v stiku













likovni blok A3 - MUFLON, Radeče (listi različnih kvalitet)
10 risalnih listov
tempera barve
3 ploščati čopiči različnih debelin
paleta
lonček za vodo
DAS masa (manjši paket)
kolaž papir (vsaj 36 listov)
voščenke (v kompletu z belo voščenko)
vileda krpica
stara majica za ustvarjanje
škatla (za likovne pripomočke)

 copati z gumijastim podplatom
Pripomočkov, ki so še uporabni (kolaž, voščenke, paleta, tempera barvice,…) ni
potrebno kupovati novih, le dopolnite.
Pripomočki, zvezki in delovni zvezki naj bodo podpisani z imenom učenca.
Vse iz seznama OBVEZNO PRINESITE ŽE PRVI ŠOLSKI DAN V ŠOLO, da bomo
pregledali in pospravili.

