Seznam šolskih potrebščin za predmetno stopnjo za
šolsko leto 2022/2023
2 velika črtasta zvezka in mapa
SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

MATEMATIKA

velik črtani zvezek (učiteljica Jasmina Luketa)
velik črtan zvezek.











velik zvezek nizki karo
geotrikotnik
šestilo
tehnični svinčnik HB ali B
pisalo (modro ali črno)
pisalo rdeče
barvni svinčniki
radirka
škarje
lepilo

NARAVOSLOVJE
IN BIOLOGIJA

(6. r) mapa na klešče z vložnimi listi
(7. - 9. r) lahko uporablja mapo iz prejšnjega leta

GOSPODIJSTVO

velik črtan zvezek (6. razred lahko uporablja zvezek iz 5. razreda)

FIZIKA

KEMIJA

LIKOVNA
UMETNOST











geotrikotnik
tehnični svinčnik HB ali B
velik zvezek nizki karo
pisalo (modro ali črno)
pisalo rdeče
barvni svinčniki
radirka
škarje
lepilo

velik črtan zvezek (9. razred lahko uporablja zvezek iz 8.razreda)
6.r. / vodene ali tempera barve, paleta, čopiči, lonček za vodo, krpa,
škarje, tehnični nožek, lepilo, kolaž papir, likovni blok
7.r. / tempera barve, paleta, čopiči, lonček, krpa, škarje, lepilo, selotejp,
kolaž papir, ravnilo, tehnični nožek, likovni blok

8.r. / tempera barve, paleta, čopiči, lonček, krpa, svinčnik B, škarje,
lepilo, tehnični nožek, kolaž papir ali barvna revija, likovni blok
9.r. / tempera barve, paleta, čopiči, lonček, krpa, svinčnik B, škarje,
tehnični nožek, lepilo, kolaž papir ali barvna revija, likovni blok
6.-9.r./ Glino, barve za grafiko, linolej in pripomočke za rezanje dobijo
učenci v šoli.
Priporočljivo je, da ima učenec med šolskim letom vse pripomočke
shranjene v škatli v svoji garderobni omarici. Likovni blok hrani v
UČILNICI LIKOVNE UMETNOSTI.
LIKOVNI BLOK
V likovnem bloku, ki je priporočljiv za izvajanje pouka likovne vzgoje je
30 različnih listov:
 12 listov eko papirja (6 debelejših in 6 tanjših listov naravno rjave
barve)
 2 lista akvarelnega papirja (bel, hrapav in precej debel papir)
 1 list grafičnega papirja (bel, debel papir, ki dobro vpija vlago)
 3 listi design papirja (gladek, debelejši bel papir)
 1 list album kartona (temno siv, debelejši list)
 6 listov risalnega papirja (navaden risalni list, na eni strani gladek,
na drugi hrapav)
 5 listov tankega belega papirja za skiciranje
 Različne gradacije listov so namenjene različnim tehnikam
slikanja, risanja, grafike in prostorskega oblikovanja.
Učenci v enem šolskem letu v povprečju porabijo okrog 20 listov.
Ovojnico likovnega bloka in prazne papirje lahko obdržijo tudi v
naslednjem šolskem letu. Pomembno je le, da likovni blok ni raztrgan in
da je signiran z imenom in priimkom, za kar poskrbimo na začetku
šolskega leta pri prvih urah likovne vzgoje. Likovne bloke učenci hranijo
v likovni učilnici, po potrebi jih lahko odnesejo domov. Ko jim papirja v
likovnem bloku zmanjka, ga dokupijo.
KOLAŽ PAPIR (kupijo učenci v 6.r. in ga porabijo do zaključka 9.r.)
Kolaž papir učenci hranijo v likovnem bloku.
TEMPERE (namesto temper ima učenec lahko tudi akvarelne barve)
PALETA, ČOPIČI, LONČEK, KRPICA za čiščenje, LEPILO, ŠKARJE,
TEHNIČNI NOŽ, RAVNILO
Priporočljivo je, da te pripomočke učenci hranijo v kartonasti škatli v
svoji garderobni omarici.

Kako dolgo bo učenec uporabljal določen pripomoček je odvisno
predvsem od SKRBNOSTI, REDOLJUBNOSTI in VARČNOSTI samega
učenca.
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA

-A4 brezčrtni zvezek
-dva različna trikotnika
-kotomer (geo trikotnik)
-šestilo
-2 svinčnika HB in 3H
-lepilni trak
-škarje

ZGODOVINA

velik črtan zvezek (lahko uporablja zvezek iz letošnjega leta)

GEOGRAFIJA

velik črtan zvezek (lahko uporablja zvezek iz letošnjega leta)

GLASBENA
UMETNOST

6. razred:
 velik črtast zvezek
7. 8. in 9. razred :
 velik črtast zvezek (lahko uporabijo zvezek iz lanskega šolskega
leta).

ITALJANŠČINA 1,
2 in 3

mapa za shranjevanje učnih listov

DOMOVINSKA IN
DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN
ETIKA

velik črtast zvezek (osmošolci imajo lahko zvezek iz sedmega razreda).

