
Osnovna šola Šenčur                                                       Šolsko leto 2021/2022 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED 

(poleg delovnih zvezkov) 

 

 1 A4 veliki karo (1 cm) zvezek 'TAKO LAHKO'(R1)           

         
 1 veliki črtani zvezek (bralna značka), lahko prinesejo iz vrtca 

 1 mali črtani (11 mm) zvezek 'TAKO LAHKO' (P7) 

 2 velika brezčrtna zvezka 'TAKO LAHKO' (S1) 

 1 mali črtani zvezek (priporočamo s trdimi platnicami za GUM) 

 

 peresnica 

 2 svinčnika HB (ne debela) 

 12 barvic (ne debelih) 

 12 flomastrov (ne debelih) 

 radirka 

 šilček 

 škarje (s kovinskimi rezili, ne koničaste, prilagojene levičarjem ali 

desničarjem) 

 2 veliki lepili v stiku 

 malo šablonsko ravnilo z liki (20 cm)                                                        

 1 tanjša mapa za obvestila (s trdimi platnicami; pazite, da 

gre v torbo) 

 vodene barvice (brez fluorescentnih barv, brez čopičev) 

 kolaž papir A4 

 plastelin (priporočamo v škatlici) 

 šolski copati (z gumo) in vrečka za copate (V Voklem vrečke ne 

potrebujete) 

 športna oprema (kratke hlače, majica) in vrečka (priporočamo vrečko iz 

blaga) 

 šolska torba (ima naj trdo hrbtišče) 

 vrečka z dodatnimi oblačili 

 zaščitna slikarska majica (stara, večja majica) 

 

 

    VSE NAJ BO VIDNO PODPISANO.  

    ZVEZKI IN DELOVNI ZVEZKI NAJ BODO  

    ZAVITI V PROZORNE OVITKE.   



OŠ Šenčur                                               Šolsko leto 2021/2022 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED 

(poleg učbenikov in delovnih zvezkov) 

 

 
Zvezki:  

 1 veliki KARO (cm2) zvezek A4 format (priporočamo »TAKO LAHKO« oznaka 

R1) 

 1 velik BREZČRTNI zvezek (za angleščino, lahko je iz 1. razreda) 

 1 veliki zvezek A4 format ČRTASTI z vmesnimi črtami na obeh straneh - 

latajn (priporočamo »TAKO LAHKO« oznaka P3)  

 2 mala ČRTASTA zvezka z vmesnimi črtami na obeh straneh A5 format – 

latajn (priporočamo »TAKO LAHKO« oznaka P4)   

 zvezek za GUM in zvezek za bralno značko naj obdržijo še iz prvega razreda 

Ostale potrebščine:  

 peresnica 

 2 svinčnika HB (ne debela) 

 rdeč kemični svinčnik 

 radirka 

 šilček 

 škarje (za levičarje oz. desničarje) 

 2 veliki lepili v stiku, lepilni trak (selotejp)     

 malo šablonsko ravnilo z liki (20 cm)  

 barvice (ne debelih) 

 flomastri (ne debelih) 

 plastelin (priporočamo v škatlici) 

 vodene barvice (brez fluorescentnih barv in čopičev, obdržijo naj jih iz 1. 

razreda) 

 kolaž papir A4 

 1 tanjša mapa za obvestila (s trdimi platnicami; pazite, da gre v torbo) 

   zaščitna slikarska majica 

 šolski copati (z gumo) in vrečka (po možnosti iz blaga) 

 športna oprema (kratke hlače, majica) in vrečka (priporočamo vrečko iz 

blaga) 

 šolska torba 

Svetujemo Vam, da uporabne šolske potrebščine iz 1. razreda (npr. vodene 

barvice, šablona, škarje,…) učenci uporabijo tudi v 2. razredu.  

 

VSE NAJ BO VIDNO PODPISANO. ZVEZKI, DELOVNI ZVEZKI IN 

UČBENIKI NAJ BODO ZAVITI V PROZORNE OVITKE. 



Osnovna šola Šenčur                                                       Šolsko leto 2021/2022 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED 

(poleg delovnih zvezkov) 

  

Zvezki: 

 1 velik karo zvezek (1 cm)  

 4 veliki črtani zvezki 

 1 mali brezčrtni zvezek (glasbeni zvezek iz 2. razreda) 

 1 zvezek (za bralno značko iz 2. razreda) 

 

Ostale šolske potrebščine: 

 nalivnik 

 rdeče pisalo 

 2 svinčnika HB 

 radirka  

 šilček 

 škarje 

 lepilo v stiku 

 šablona 20 cm (mala) 

 barvice (12 kom) 

 flomastri (12 kom) 

 1 flomaster, vodoodporen, debel, črn, z okroglo konico 

 1 flomaster, vodoodporen, tanek, črn, z okroglo konico 

 vodene barvice (iz 2. razreda) 

 plastelin 

 kolaž papir 

 trša mapa za vstavljanje listov (velikost mape naj bo primerna za nošenje v 

torbi) 

 šolski copati in vrečka 

 športna oprema (kratke hlače, majica) v vrečki 

 šolska torba, peresnica 

 

 

Potrebščine, ki so še uporabne, lahko obdržite iz 2. razreda. 

 

 

VSE NAJ BO VIDNO PODPISANO,  

ZVEZKI IN UČBENIKI ZAVITI!    

 

                                              



  Osnovna šola Šenčur                                                       Šolsko leto 2021/2022 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED 

(poleg delovnih zvezkov) 

 

ZVEZKI: 

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

  

4 x velik črtan zvezek   

   

1 x mali črtan zvezek za GUM   
  

zvezek za bralno značko (lahko iz 3. razreda)   

                                     

  

OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE:      
nalivno pero,   

navaden svinčnik, radirka, 

šilček, rdeč in zelen kemični 

svinčnik,  suhe barvice,  

flomastri,  lepilo (v stiku),  lepilni 

trak,  škarje,  ravnilo in šablona 

(30 cm), geo trikotnik,  šestilo,   

trša mapa za vstavljanje učnih 

listov (velikost mape naj bo 

primerna za nošenje v torbi)   

  

 

šolski copati z gumo (v vrečki)   

  
športna oprema (kratke hlače, majica) in 
vrečka (priporočamo iz blaga)   

  

LIKOVNI MATERIAL (to velja 

samo za učence v Šenčurju): 

blok z risalnimi listi, voščenke, 

tempera barve,  paleta, lonček, 

3 čopiči (tanek, srednje debel 

in debel), kolaž papir, časopisni 

papir  

 

VSE NAJ BO VIDNO PODPISANO.   
ZVEZKI, DELOVNI ZVEZKI IN UČBENIKI NAJ BODO ZAVITI.  LIKOVNI MATERIAL, KI GA KUPIJO 

SAMO UČENCI V ŠENČURJU, NAJ BO UREJEN V ŠKATLI (NPR.ZA ČEVLJE).  

                                                                                                                                         VAŠE UČITELJICE  

 

 

 



Osnovna šola Šenčur                                                       Šolsko leto 2021/2022 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED 

(poleg delovnih zvezkov) 

 

 6 velikih črtanih zvezkov 

 2 velika zvezka (mali karo) 

 1 velik zvezek (brez črt) 

 zvezek za bralno značko iz nižjih razredov 

 mapa za delovne liste in obvestila 

 

 

 

 nalivno pero 

 barvni kemični svinčniki  

(vsaj tri različne barve) 

 2 svinčnika HB 

 radirka 

 šilček 

 barvice 

 flomastri 

 ravnilo (cm, mm) 

 geo trikotnik 

 šestilo 

 lepilni trak, lepilo 

 škarje 

 

 

 športna oprema (kratke hlače, pajkice, trenirka, kratka majica, športni 

copati) 

 copati (podpisani) 

 

VSE NAJ BO VIDNO PODPISANO,  

ZVEZKI IN UČBENIKI ZAVITI! 

 

učiteljice in učitelji  5. razredov 

 

 

 

 

 

 



Osnovna šola Šenčur                                                       Šolsko leto 2021/2022 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN od 6. do 9. RAZREDA 

(poleg delovnih zvezkov) 
 

UPOŠTEVAJTE PREDMETE, KI SO NA PREDMETNIKU V DOLOČENIH 

RAZREDIH! 

Zvezki: 

SLOVENŠČINA: 2 velika črtana zvezka 

MATEMATIKA: 1 velik zvezek mali karo,  

ANGLEŠČINA: 1 velik črtan zvezek 

GEOGRAFIJA: 1 velik črtan zvezek 

ZGODOVINA: 1 velik črtan zvezek 

NARAVOSLOVJE (6. in 7. razred): 1 velik črtan zvezek 

GOSPODINJSTVO (6. razred): preprosta mapa s 15 praznimi listi 

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA (7. in 8. razred): 1 velik črtan zvezek 

TEHNIKA in TEHNOLOGIJA (6., 7., 8. razred): 1 velik brezčrtni zvezek 

GLASBA: 1 velik črtan zvezek 

BIOLOGIJA (8. in 9. razred): - 

FIZIKA (8. in 9. razred): 1 velik zvezek mali karo 

KEMIJA (8. in 9. razred): 1 velik črtan zvezek 

Izbirni predmeti: NEMŠČINA ali FRANCOŠČINA ali ŠPANŠČINA: 1 velik črtan 

zvezek 

 

PRI VSEH PREDMETIH LAHKO UPORABITE ZVEZKE IZ PRETEKLEGA 

ŠOLSKEGA LETA, če niso popisani, KER SE SNOV NADALJUJE IN NADGRAJUJE. 

 

Pisala in druge potrebščine: navadni svinčnik HB, radirka, šilček, nalivno pero ali 

kemični svinčnik, barvni kemični svinčniki ali tanki flomastri (3 barve), geotrikotnik, 30 

cm ravnilo, šestilo, računalo (8. in 9. razred). 

 

 

 

 


