Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 18 A
5216 Most na Soči

Šolske potrebščine
1. razred
● 3 ZVEZKI VELIKI A4, BREZČRTNI (1 za medpredmetno delo, 1 za angleščino
in 1 za bralno značko - slednja dva gresta z učenci naprej v 2. r.)
● ZVEZEK MALI B 5, TAKO LAHKO, 11 MM ČRTA
● ZVEZEK MALI B 5, TAKO LAHKO, 1 CM KARO
● MAPA A 4 Z ELASTIKO
● KOLAŽ PAPIR, VELIKOST A 4
● RISALNI BLOK IN RISALNI LISTI (30 KOM)
● VODENE BARVICE
● TEMPERA BARVICE Aero (komplet)
● PALETA ZA MEŠANJE BARV
● LONČEK ZA VODO
● ČOPIČI (TANJŠI, SREDNJI, DEBELEJŠI)
● PLASTELIN
● VOŠČENE BARVICE
● PERESNICA
● LESENE BARVICE
● FLOMASTRI
● SVINČNIK, TRDOTA HB
● 1 mala DAS MASA - 0,5 kg
● črn TUŠ
● ŠILČEK
● RADIRKA
● RAVNILO NOMA 1, MALA ŠABLONA
● ŠKARJE
● LEPILO V STIKU
● MAJHNA BELEŽKA (ZVEZEK) ZA OBVESTILA, OPRAVIČILA…
● ŠOLSKA TORBA
● ŠOLSKI COPATI (GUMIRAN – NEDRSEČ PODPLAT)
● VREČKA S ŠPORTNO OPREMO (ŠPORTNI COPATI, MAJICA – KRATEK
ROKAV, KRATKE HLAČE)
VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE. OTROK JIH LAHKO
PRINESE V ŠOLO ŽE PRVI ŠOLSKI DAN.
PRIPOROČLJIVO JE, DA IMA VSAK DAN PLASTENKO Z VODO.
V ŠOLSKI TORBI NAJ IMA TUDI PAPIRNATE ROBČKE.
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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED
SLOVENSKI JEZIK

-2 mala črtana zvezka z vmesno črto B5 – črte na obeh straneh (za
male tiskane in pisane črke) - LILI IN BINE ALI TAKO LAHKO
-1 mali črtan zvezek (obdrži iz 1. razreda)

SPOZNAVANJE
OKOLJA

-1 velik črtan zvezek - LILI IN BINE ALI TAKO LAHKO

MATEMATIKA
DRUGO

TUJI JEZIK
BRALNA ZNAČKA
ŠPORT
LIKOVNA UMETNOST

DRUGO

-2 mala zvezka s kvadratki B5 (10mm karo) - LILI IN BINE ALI
TAKO LAHKO
- mapa A4 za vpenjanje (na klešče)
-1 velik črtan, tanjši zvezek za obvestila
-2 velika brezčrtna zvezka (obdrži iz 1. razreda, za TUJI JEZIK
ANGLEŠČINA IN ZA BRALNO ZNAČKO)
-športna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati)
-vrečka za športno opremo
* 20 risalnih listov (blok obdrži od lani)
* voščenke
* plastelin
* lesene barvice – tanke
* flomastri – tanki
* vodene barvice
* slikarska paleta
* lonček za vodo
* 2 ploščata čopiča (tanek in debel)
* 2 okrogla čopiča – s konico (tanek in debel)
* kolaž papir (12 listni)
* lepilo v stiku
* škarje – zaobljen rob
* 1 paket das mase (0,5 kg)

-

ravnilo s šablono – malo
2 navadna svinčnika HB
nalivno pero
rdeč kemični svinčnik
radirka in šilček
vrečka za copate
šolski copati z nedrsečim podplatom
mapa z elastiko

Starši! Prosim, ne delajte si nepotrebnih stroškov. Vse, kar je dobro od lani, naj otrok
obdrži (vodene barve, lonček, mapa, voščenke in zagotovo še kaj).
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Šolske potrebščine
3. razred
1 lesene barvice
1 flomastri
1 svinčnik, trdota HB
1 nalivno pero
1 rdeč kemični svinčnik
1 radirka
1 šilček
1 tempera barvice Aero (komplet)
1 voščene barvice
1 črn tuš
1 komplet čopičev: ploščati št.6 in 10, okrogli št.8
1 paleta za mešanje barv
1 lonček za vodo
1 kolaž papir, velikost A4, 24-barvni
30 risalnih listov
1 škarje
1 lepilo v stiku
1 mapa A4 (na klešče)
4 prozorne mape
1 ravnilo NOMA1, mala šablona
1 DAS masa 0,5 kg
1 šolski copati – nedrseči
1 športna oprema

ZVEZKI:
SLO: 1 mali zvezek, črtast z vmesno črto
1 mali zvezek, 11mm črta
SPO: 1 velik črtan zvezek
MAT: 1 veliki A4, 1cm karo
ANG: 1 veliki brezčrtni A4
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Šolske potrebščine
4. razred
SLOVENSKI JEZIK
Velik črtni zvezek z robom
MATEMATIKA
1 velik (A4) nizki karo zvezek
1 velik (A4) brezčrtni zvezek
1 ravnilo s šablono 30 cm
navaden svinčnik
šestilo in geotrikotnik
DRUŽBA in NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Mapa za vpenjanje, komplet črtastih listov za vpenjanje (50)
Plastične prozorne mape za vpenjanje (5 kom)
GLASBENI POUK
Velik črtni zvezek
TUJ JEZIK – ANGLEŠČINA
Velik črtni zvezek
OSTALE POTREBŠČINE
peresnica, suhe barvice, nalivno pero, radirka, šilček, rdeč in moder kemični svinčnik,
škarje, lepilo, lepilni trak
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Šolske potrebščine
5. razred
SLOVENSKI JEZIK
velik črtni zvezek
MATEMATIKA
1 velik (A4) karo zvezek
1 velik (A4) brezčrtni zvezek (lahko iz 4. r.)
1 ravnilo s šablono 30 cm
tehnični svinčnik
šestilo
geotrikotnik
DRUŽBA
velik črtni zvezek
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
velik črtni zvezek
GLASBENI POUK
velik črtni zvezek (lahko iz 4. r.)
notni zvezek (lahko iz 4. r.)
TUJ JEZIK – ANGLEŠČINA
velik črtni zvezek (lahko iz 4.r)
GOSPODINJSTVO
velik črtni zvezek
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ITALIJANŠČINA
velik črtni zvezek
OSTALE POTREBŠČINE
peresnica
suhe barvice
navaden svinčnik
nalivno pero
radirka, šilček
rdeč in moder kemični svinčnik
flomastri
1 trša mapa A4 za obvestila
beležka
škarje
lepilo
lepilni trak
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Šolske potrebščine
6. razred
SLO zvezek A4, črtni (lahko debelejši, da bo uporaben tudi naslednja leta)
pisalo
MAT zvezek A4, mali karo, velik zvezek
geotrikotnik
šestilo
TJA zvezek A4, črtni
GEO zvezek A4, črtni ali kleščna mapa s črtanimi listi
pisalo
barvice
NAR zvezek A4, črtni, navaden svinčnik
TIT zvezek A4, črtni,
svinčnik HB
svinčnik 3H
šestilo
geotrikotnik
žagice za rezanje lesa, 12 kosov
lepilo
škarje
ZGO zvezek A4, črtni ali kleščna mapa s črtanimi listi in pisalo
GOS zvezek A4, črtni, lahko od 5. razreda
GUM A4 črtni zvezek, mali notni zvezek
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Šolske potrebščine
7. razred
SLO zvezek A4, črtni (od lani)
pisalo
MAT zvezek A4, mali karo, velik zvezek
geotrikotnik
šestilo
TJA zvezek A4, črtni (lahko lanski)
GEO zvezek A4, črtni ali kleščna mapa s črtanimi listi (lahko od lanskega leta)
pisalo
barvice
NAR zvezek A4, črtni (lahko lanski)
pisala, barvice, navaden svinčnik
TIT zvezek A4, črtni (lahko lanski)
šestilo
geotrikotnik
svinčnik HB
svinčnik 3H
ZGO zvezek A4, črtni ali kleščna mapa s črtanimi listi (lahko od lanskega leta)
pisalo
DKE zvezek A4, črtni, pisalo
GUM črtni zvezek A4, lahko lanski
IT1 črtani zvezek A4
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Šolske potrebščine
8. razred
SLO zvezek A4, črtni (od lani)
pisalo
MAT zvezek A4, mali karo, velik zvezek
geotrikotnik
šestilo
TJA zvezek A4, črtni (lahko lanski)
GEO zvezek A4, črtni ali kleščna mapa z črtanimi listi (lahko od lanskega leta)
pisalo
barvice
KEM zvezek A4, črtni
barvice in druga pisala
TIT zvezek A4, črtni (lahko lanski)
šestilo
geotrikotnik
svinčnik HB
ZGO zvezek A4, črtani ali kleščna mapa z črtanimi listi (lahko od lanskega leta)
pisalo
FIZ zvezek A4, mali karo
geotrikotnik
svinčnik
radirka
moder in rdeč kemični svinčnik
BIO barvice in druga pisala vključno z navadnim svinčnikom
DKE zvezek A4, črtni (lahko lanski), pisalo
GUM črtni zvezek A4, lahko lanski
IT2 črtni zvezek A4 (nadaljujejo z lanskim zvezkom)
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Šolske potrebščine
9. razred
SLO zvezek A4, črtni (od lani)
pisalo
MAT zvezek A4, mali karo, velik zvezek
geotrikotnik
šestilo
TJA zvezek A4, črtni (lahko lanski)
GEO zvezek A4, črtni ali kleščna mapa z črtanimi listi (lahko od lanskega leta)
pisalo
barvice
KEM zvezek A4, črtni
barvice in druga pisala
ZGO zvezek A4, črtani ali kleščna mapa z črtnimi listi (lahko od lanskega leta)
pisalo
BIO zvezek A4, črtni, lahko od 7. razreda nar
barvice in druga pisala
FIZ zvezek A4, mali karo, velik zvezek
geotrikotnik
svinčnik
radirka
moder in rdeč kemični svinčnik
GUM črtni zvezek A4, lahko lanski
IT3 črtni zvezek A4 (nadaljujejo z lanskim zvezkom)
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Šolske potrebščine PŠ Dolenja Trebuša
1. b razred
1 lesene barvice
1 flomastri
2 svinčnika, trdota HB
1 radirka
1 šilček
1 voščene barvice
1 vodene barvice
1 tempera barvice Aero (komplet) + posamična 42 ml bela
1 komplet čopičev: ploščati št.6 in 10, okrogli št.8
1 paleta za mešanje barv
1 lonček za vodo
1 tuš črn
1 DAS masa mala - 0,5 kg
1 kolaž papir, velikost A4, 24-barvni
1 risalni blok, 20-listni
1 škarje
1 lepilo v stiku
1 mapa A4 z elastiko
1 ravnilo NOMA1, mala šablona
1 plastelin
1 šolski copati – nedrseči z gumiranim podplatom in vrečka za copate
1 šolska torba
1 peresnica
1 zaščitno oblačilo za likovno vzgojo
1 telovadna oprema (majica kratek rokav in kratke hlače, telovadni copati - po želji)
ovitki za delovne zvezke in nalepke
papirnati robčki
zobna ščetka
plastenka z vodo

ZVEZKI:
SLO: 1 mali zvezek B5, črtani brez vmesne črte
1 veliki brezčrtni zvezek A4
MAT: 1 veliki zvezek A4,1cm karo
1 veliki brezčrtni zvezek A4
SPO: 1 veliki brezčrtni zvezek A4
GUM: 1 veliki brezčrtni zvezek A4

VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE.
OTROK JIH LAHKO NEKAJ PRINESE V ŠOLO ŽE PRVI ŠOLSKI DAN.
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Šolske potrebščine PŠ Dolenja Trebuša
2. b razred – VSE POTREBŠČINE, KI JIH IMA OD LANI, NAJ OBDRŽI
1 lesene barvice
1 flomastri
2 svinčnika, trdota HB
1 rdeč kemični svinčnik
1 nalivno pero (2. polletje)
1 radirka
1 šilček
1 voščene barvice
1 vodene barvice
1 tempera barvice Aero (komplet) + posamična 42 ml bela
1 komplet čopičev: ploščati št.6 in 10, okrogli št.8
1 paleta za mešanje barv
1 lonček za vodo
1 tuš - črn
1 kolaž papir, velikost A4, 24-barvni
1 risalni blok, 20-listni
1 škarje
1 lepilo v stiku
1 mapa A4 z elastiko
1 ravnilo NOMA1, mala šablona
1 ravnilo NOMA5, velika šablona
1 plastelin
1 mala DAS masa - 0,5 kg
1 šolski copati – nedrseči z gumiranim podplatom in vrečka za copate
1 šolska torba
1 peresnica
1 zaščitno oblačilo za likovno vzgojo
1 telovadna oprema (kratka majica, kratke hlače, telovadni copati - po želji)
ovitki za delovne zvezke in nalepke
papirnati robčki
zobna ščetka
plastenka z vodo
ZVEZKI: VSE ZVEZKE, KI JIH IMA OD LANI, NAJ OBDRŽI
SLO: 1 mali zvezek B5, črtani z vmesno črto
(mali črtast zvezek brez vmesne črte prinese od lani - potrebovali ga bomo le kratek
čas)
1 veliki brezčrtni zvezek A4
MAT: 1 veliki zvezek A4,1cm karo
1 veliki brezčrtni zvezek A4
SPO: 1 veliki brezčrtni zvezek A4
GUM: 1 veliki brezčrtni zvezek A4

VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE.
OTROK JIH LAHKO NEKAJ PRINESE V ŠOLO ŽE PRVI ŠOLSKI DAN.
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Šolske potrebščine PŠ Dolenja Trebuša
3. b razred
- nalivno pero s peresom z rezervnimi bombicami
- brisalec črnila
- 1 risalni blok, 20 listni
- voščenke
- plastelin
- 1 mala DAS masa - 0,5 kg
- barvice
- flomastri
- vodene barvice
- paleta za mešanje barv
- 2 ploščata čopiča (tanek in debel, št.6 in 10)
- 2 okrogla čopiča – s konico (tanek in debel)
- 1 kolaž papir, velikost A4, 24-barvni
- lepilo v stiku
- tekoče (gel) lepilo
- škarje
- 1 črn tuš
- tempera barve v večjih tubah (rdeča Magenta 403, rumena 200, cyan modra 703,
črna, bela)
- 2 navadna svinčnika HB
- rdeč kemični svinčnik
- radirka
- šilček
- veliko ravnilo s šablonami
- šolski copati (z nedrsečim podplatom)
- vrečka za copate
- športna oprema (kratka majica, kratke hlače, telovadni copati ali šolski copati z
nedrsečim podplatom – lahko tisti, ki jih ima pri pouku)
Zvezki
SLJ - 2 velika črtna zvezka z vmesno črto - lahko iz 2. razreda
MAT - 1 veliki zvezek s kvadratki A4 (10x10 mm karo) – lahko iz 2. razreda
SPO - 1 velik črtni zvezek A4 z vmesno črto
- 1 velik črtni zvezek A4
TJA
GUM - 1 velik črtni zvezek A4 – lahko brezčrtni iz 2. razreda
DRUGO - kartonasta mapa A4 z elastiko
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Šolske potrebščine PŠ Dolenja Trebuša
4. b razred
Vse, kar je dobro od lani, naj otrok obdrži.
- nalivno pero s peresom z rezervnimi bombicami
- brisalec črnila
- 1 risalni blok, 20 listni
- geo trikotnik
- šestilo
- voščenke
- plastelin
- 1 mala DAS masa - 0,5 kg
- barvice
- flomastri
- vodene barvice
- paleta za mešanje barv
- 2 ploščata čopiča (tanek in debel)
- 2 okrogla čopiča – s konico (tanek in debel)
- kolaž papir, A4 barvni listi
- lepilo v stiku
- tekoče (gel) lepilo
- škarje
- črn tuš
- tempera barve v večjih tubah (rdeča Magenta 403, rumena 200, cyan modra 703,
črna, bela)
- 2 navadna svinčnika HB
- rdeč kemični svinčnik
- radirka
- šilček
- veliko ravnilo s šablonami
- šolski copati (z nedrsečim podplatom)
- vrečka za copate
- športna oprema (kratka majica, kratke hlače, telovadni copati ali šolski copati z
nedrsečim podplatom – lahko tisti, ki jih ima pri pouku)
Zvezki
SLJ - 1 velik črtni zvezek A4
MAT - 1 velik zvezek visoki karo A4
- 1 velik brezčrtni zvezek A4
NIT - 1 velik črtni zvezek A4
DRU - 1 velik črtni zvezek A4
GUM - 1 velik črtni zvezek A4 – lahko iz 3. razreda
TJA - 1 velik črtni zvezek A4
DRUGO - kartonasta mapa A4 z elastiko
Šolske potrebščine PŠ Podmelec
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1. c razred

SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
SPOZNAVANJE OKOLJA

-

3 veliki brezčrtni zvezki (v enega bo lepil obvestila)
1 mali zvezek s kvadratki B5 (10 mm karo) - TAKO
LAHKO ali LILI IN BINE
1 mali črtani zvezek B5 (10 mm) - TAKO LAHKO ali LILI
IN BINE
1 mali brezčrtni zvezek (za bralno značko od 1. do 4.
razreda)

GLASBENA UMETNOST

-

1 mali brezčrtni zvezek (za pevski zbor od 1. do 4.
razreda)

ŠPORT

-

športna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi
rokav, telovadni copati)
vrečka za športno opremo

-

LIKOVNA UMETNOST

DRUGO

-

risalni blok z risalnimi listi
voščenke
plastelin
das masa
lesene barvice – tanke
flomastri – tanki
vodene barvice
paleta
komplet čopičev
kolaž papir (12 listni)
lepilo v stiku
škarje – zaobljen rob
lonček za vodo
tempera barve v večjih tubah (rdeča Magenta 403,
rumena 200, cyan Modra 703, črna, bela)
črn tuš

-

2 navadna svinčnika HB
radirka in šilček
kartonasta mapa z elastiko
malo ravnilo s šablono
šolski copati z nedrsečim podplatom
vrečka za copate
steklenička za vodo
papirnati robčki (ima jih v torbi)
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Šolske potrebščine PŠ Podmelec
2. c razred
SLOVENŠČINA
SPOZNAVANJE
OKOLJA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA

- 2 mala črtana zvezka z vmesno črto B5 – črte na obeh
straneh (za tiskane in pisane črke) - TAKO LAHKO ali LILI IN
BINE
- 2 velika brezčrtna zvezka (za obvestila obdrži iz 1. razreda)
- 1 mali zvezek s kvadratki B5 (10mm karo) - TAKO LAHKO ali
LILI IN BINE (obdrži iz 1. razreda)
- za bralno značko obdrži lanski zvezek

GLASBENA UMETNOST - obdrži lanski zvezek, v katerega je lepil pesmice
ŠPORT

- športna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi,
telovadni copati)
- vrečka za športno opremo

LIKOVNA UMETNOST

- 20 risalnih listov (blok obdrži od lani)
* voščenke
* plastelin
* das masa
* lesene barvice – tanke
* flomastri – tanki
* vodene barvice
* slikarska paleta
* lonček za vodo
* komplet čopičev
* kolaž papir (12 listni)
* lepilo v stiku
* škarje – zaobljen rob
* tempera barve v večjih tubah (rdeča Magenta 403, rumena
200, cyan Modra 703, črna, bela)
* črn tuš
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Šolske potrebščine PŠ Podmelec
3. c razred
-

2 velika črtana zvezka z vmesno črto - ena stran črtana, ena brezčrtna
1 veliki zvezek s kvadratki (10 mm karo)
2 velika brezčrtna zvezka
zvezek za pevski zbor in glasbeno umetnost (obdrži od lani, če ima še kaj
prostora)
kartonasta mapa z elastiko
športna oprema (kratka majica, kratke hlače, telovadni copati ali šolski copati z
nedrsečim podplatom – lahko tisti, ki jih ima v šoli)
nalivka s peresom z rezervnimi bombicami
brisalec črnila
risalni blok z listi
voščenke
plastelin
barvice – tanke!
flomastri – tanki!
vodene barve
paleta
2 čopiča (tanek, debel)
kolaž papir
lepilo
škarje
tempera barve v večjih tubah: rumena, rdeča, modra, bela in črna
navadni svinčnik
radirka
šilček
velika šablona
šolski copati (z nedrsečim podplatom)
vrečka za copate
lepilni trak
beležka

Šolske potrebščine (predvsem likovni pribor), ki so še uporabne, naj otrok obdrži od
lani.
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Šolske potrebščine PŠ Podmelec
4. c razred
-

5 velikih črtnih zvezkov
1 velik brezčrtni zvezek
1 veliki zvezek visoki karo
zvezek za pevski zbor in glasbeno umetnost (obdrži od lani, če ima še kaj
prostora)
notni zvezek (mali, tanek)
kartonasta mapa z elastiko
geo trikotnik
šestilo
športna oprema (kratka majica, kratke hlače, telovadni copati ali copati z
nedrsečim podplatom)
vrečka za športno opremo
nalivka s peresom z rezervnimi bombicami
brisalec črnila
risalni blok z listi
voščenke
plastelin
barvice – tanke!
flomastri – tanki!
vodene barve
paleta
2 čopiča (tanek, debel)
kolaž papir
lepilo
škarje
tempera barve v večjih tubah: rumena, rdeča, modra, bela in črna
navadni svinčnik
radirka
šilček
velika šablona
šolski copati (z nedrsečim podplatom)
platnena vrečka za copate
lepilni trak
beležka
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Šolske potrebščine PŠ Šentviška Gora
1. d razred
2
1
1
1
1
1

VELIKA BREZČRTNA ZVEZKA A4
VELIK BREZČRTNI ZVEZEK A4 ZA PEVSKE VAJE
VELIK BREZČRTNI ZVEZEK A4 ZA BRALNO ZNAČKO
VELIK ZVEZEK A4 1cm KARO
ČRTANI ZVEZEK A4 11 mm
KARTONASTA MAPA

PERESNICA ( svinčnik, radirka, šilček)
NAVADNE BARVICE
FLOMASTRI
BLOK Z RISALNIMI LISTI
VOŠČENKE
VODENE BARVICE, ČOPIČI (3 različne debeline)
RAVNILO NOMA 1, MALA ŠABLONA
ŠKARJE
PLASTELIN
LEPILO
BARVNI PAPIR- KOLAŽ
COPATI ZA V RAZRED -nedrseči
ŠPORTNA OPREMA
PLASTENKA ZA VODO
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Šolske potrebščine PŠ Šentviška Gora
2. d razred
1
1
1
2

VELIK BREZČRTNI ZVEZEK ( za TJA)
VELIK ZVEZEK A4 1cm KARO- lahko lanski
ČRTANI ZVEZEK A4 11 mm – lanski
VELIKA ZVEZKA A4 - ČRTANI Z VMESNO ČRTO IN BREZČRTNI V ENEM

PERESNICA ( svinčnik, radirka, šilček)
NAVADNE BARVICE
FLOMASTRI
1 KARTONASTA MAPA
RAVNILO NOMA 5, velika šablona
ŠKARJE
LEPILO
BLOK Z RISALNIMI LISTI
VOŠČENKE
VODENE BARVICE, ČOPIČI (3 različne debeline)
PLASTELIN
BARVNI PAPIR- KOLAŽ
COPATI ZA V RAZRED -nedrseči
ŠPORTNA OPREMA
Likovne pripomočke lahko uporabljajo lanske, če so še malo rabljeni.
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Šolske potrebščine PŠ Šentviška Gora
3. d razred
- nalivno pero
- lesene barvice
- flomastri
- svinčnik
- radirka
- šilček
- škarje
- belo lepilo v stiku
- mapa A4 z elastiko
- ravnilo, šablona NOMA 5
- šolski copati – nedrseči
- telovadna oprema
- za likovni pouk boste dobili seznam posebej

ZVEZKI:
SLO: zvezek, veliki A4, 40 listni, črtasti z vmesno črto, zvezek mali črtasti
MAT: 1 veliki zvezek A4, visoki karo
SPO: 1 veliki zvezek A4, črtasti ( lahko tudi iz 2.r)
ANG: 1 veliki zvezek A4, brezčrtni ( lahko kar iz 2.r )
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Šolske potrebščine PŠ Šentviška Gora
4. d razred
- nalivno pero
- lesene barvice
- flomastri
- svinčnik
- radirka
- šilček
- škarje
- lepilo v stiku
- mapa A4 z elastiko
- ravnilo, šablona NOMA 5
- geotrikotnik
- šestilo
- šolski copati – nedrseči
- telovadna oprema
- za likovni pouk boste dobili seznam posebej

ZVEZKI:
SLO: 1 zvezek mali črtasti
MAT: 1 veliki zvezek A4, visoki karo, 1 veliki zvezek A4, brezčrtni
NIT: 1 veliki zvezek A4, črtasti
DRU: 1 veliki zvezek A4, črtasti
ANG: 1 veliki zvezek A4, črtasti
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