
Seznam potrebščin – Osnovna šola Matije Čopa 

 
 
 
 

Seznam šolskih potrebščin za šol. leto 2022/23 
 

 
 
1. RAZRED 

 

• 1 velik brezčrtni zvezek, 

• suhe barvice, 

• svinčnik,  

• radirka, 

• šilček, 

• malo šablonsko ravnilo, 

• peresnica, 

• tanka trda mapa za liste, 

• copati, vrečka za copate, 

• manjša torba (naj ne bo pretežka že prazna), 

• za športno vzgojo kratke hlačke, bombažna majica, 

• za likovno vzgojo bodo dobili učenci vse potrebščine in  
material v šoli - stroške plačate starši po položnici, 

• bombažna majica za zaščito pri likovni vzgoji, 

• rezervna oblačila. 
 
 
 

Vsi delovni zvezki in zvezki morajo biti zaviti in  

podpisani, prav tako morajo biti podpisane ali  

označene tudi vse ostale potrebščine za pouk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam potrebščin – Osnovna šola Matije Čopa 

 
2. RAZRED 
 
ZVEZKI:      - 1 velik brezčrtni zvezek 

 - 1 velik karo zvezek  (1cm x 1cm) 
  

 
Zvezki naj bodo oviti in podpisani.  
 
OSTALO:      -     merilo s šablonami ( malo ) 

- 1 mapa / za shranjevanje učnih listov/ 
- 2 navadna svinčnika ( HB ) 
- suhe barvice 
- lepilo v stiku 
- peresnica  
- nalivno pero  
- copati 
- kratke hlače in majica ali dres 

 
 
 
Pripomočke za likovni pouk bomo preskrbeli tako kot za prvi razred, znesek, ki ga boste 
starši plačali po položnici, pa vam bomo sporočili v začetku šolskega leta.   
 
 
 

Vsi delovni zvezki in zvezki morajo biti zaviti in  

podpisani, prav tako morajo biti podpisane ali  

označene tudi vse ostale potrebščine za pouk. 
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3. RAZRED 
 
ZVEZKI: 
 
MATEMATIKA 
1 velik karo zvezek ( 1cm karo) 
 
SLOVENSKI JEZIK 
2 velika črtana zvezka /razmak med črtami 1 cm/ 

 
SPO 
1 velik črtani zvezek  
 
GVZ 
1 mali črtani zvezek 
 
ŠPORTNA OPREMA:      - kratke hlače in majica ali dres 
                                         - copati, ki ne drsijo    
 
OSTALO  

peresnica  / svinčnik, suhe barvice nalivno pero  (enako kot v 2. razredu), 

radirka, šilček, lepilo v stiku, škarje, flomastri/ 

ravnilo/ (šablona- velika) 

mapa / za shranjevanje učnih listov 

mapa za likovne izdelke  / ( risbe in slike)  

                                                                   (Priporočamo zvezke TAKO LAHKO.) 

 

Vsi učbeniki, delovni zvezki in zvezki morajo biti zaviti in podpisani, prav tako morajo 

biti podpisane ali označene tudi vse ostale potrebščine za pouk. 
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 4. RAZRED 
. 

Slovenščina 

• velik črtani zvezek  
 
Matematika 

• velik karo zvezek ( 1 cm), 

• geotrikotnik, ravnilo (velika šablona), šestilo. 
 

Družba 

• velik črtani zvezek  
 

Naravoslovje in tehnika 

• velik črtani zvezek  
 

Angleščina 

• velik črtani zvezek 
 

Likovna vzgoja 

• tempera barvice, čopiči: tanek, debel, debel ploščat, 

• risalni blok z risalnimi listi, 

• voščenke, flomastri, suhe barvice. 
 
Glasbena  vzgoja 

• notni zvezek (Ajda – 20 za 20) 
 

 
Puščica 

• nalivno pero, dva navadna svinčnika 

• lepilo 

• škarje 

• šilček, radirka 
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5. RAZRED  
 

 
Slovenščina 

• velik črtani zvezek 
 

Matematika 

• karo zvezek (1 cm) 

• velik brezčrtni zvezek 

• geotrikotnik, ravnilo, šestilo 
 

Naravoslovje in tehnika 

• velik črtani  zvezek 
 

Angleščina 

• velik črtani zvezek 
 

Družba  

• zemljevid Slovenije 

• velik črtani zvezek 
 

Likovna vzgoja 

• tempera barvice, čopiči  

• kolaž papir 

• risalni listi 

• voščenke 
 

Glasbena  vzgoja 

• notni zvezek (Ajda – 20 za 20) 
 
Gospodinjstvo 

• velik črtani zvezek 
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6., 7., 8., 9. RAZRED  
 
Slovenščina 

• 1 velik črtani zvezek 
 
Matematika (6., 7., 8., 9. razred) 

• velik zvezek nizki karo 

• geotrikotnik, ravnilo, šestilo 
 
Geografija   

• velik črtani zvezek, barvice, ravnilo (6. 7., 8.razred) 

• namizni zemljevid Slovenije (6., 9. razred) 
 
Zgodovina (6., 7., 8., 9. razred) 

• velik črtani zvezek 
 
Naravoslovje 

• velik črtani zvezek (6., 7. razred) 
 
Biologija 

• velik črtani zvezek (8., 9. razred) 
 
Fizika 

• velik zvezek nizki karo, geotrikotnik, šestilo (8., 9. razred)   
 

Kemija 

• velik črtani zvezek (8., 9. razred) 
 
Angleščina (6., 7., 8., 9. razred) 

• velik črtani zvezek 
 
Gospodinjstvo 

• velik črtani zvezek (6. razred) 
 
Glasba (7., 8., 9. razred) 

• notni zvezek A4 

• 6. razred notni zvezek (Ajda – 20 za 20) 
 
Etika in družba (7., 8. razred) 

• velik črtani zvezek  
 

Likovna vzgoja (6., 7., 8., 9. razred) 

• tempera barvice, čopiči: tanek, debel, debel ploščat 

• kolaž papir( barvna vetrnica) – večlistni 

• risalni blok z risalnimi listi 

• lepilo – univerzalno (uhu; magnetin) 
 

Tehnika in tehnologija  (6., 7., 8. razred) 

• velik črtani zvezek 

• dva trikotnika ali velik geotrikotnik 

• šestilo 

• dva navadna svinčnika (HB in 3H) 
 

 
 


