
Osnovna šola Pivka, podružnica ŠMIHEL 
 

 

SPODAJ NAŠTETE ZVEZKE IN ŠOLSKE POTREBŠČINE MORAJO UČENCI 

IMETI PRI POSAMEZNIH UČNIH PREDMETIH PRI POUKU!  

STARŠI IN UČENCI PREVERITE, KAJ OD NAŠTETEGA IMATE ŽE DOMA. 

DOKUPITE SAMO MANJKAJOČE!  

 
 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/2020 za 1. razred 

 

4 ZVEZKI A4- brezčrtni  

2 ZVEZKA  A4-veliki karo 

ZVEZEK A4-črtasti z modrim robom 
ZVEZEK A4- črtasti ABC zvezek z veliki tiskanimi črkami 

 

KOLAŽ PAPIR 

LEPILO V STIKU 

ŠKARJE, zaobljene, kvalitetne 

RAVNILO – NOMA 1 (mala šablona) 

PERESNICA (2 HB svinčnika, šilček, radirka, barvice) 

ŠOLSKA TORBA (opora za hrbet) 

ŠOLSKI COPATI (nedrseči) 

 

ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, nedrseči copati 
 

LIKOVNI VZGOJA - majica 

Potrebščine za likovno umetnost bodo na začetku šolskega leta s soglasjem staršev nabavile učiteljice na 

šoli. 

 

Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane in zvezki zaviti v prozoren ovitek. 
 
 
 
 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/2020 za 2. razred 

 

ZVEZEK A4 - brezčrtni  

2 ZVEZKA  A4 -veliki karo 

ZVEZEK A4 - črtasti 

ZVEZEK A4 - črtast z vmesno črto 

 

ZVEZEK OD GLASBE IN ANGLEŠČINE OHRANIJO IZ 1. razreda 

 

KOLAŽ PAPIR 

LEPILO V STIKU 

ŠKARJE, zaobljene, kvalitetne 

RAVNILO – NOMA 1 (mala šablona) 
PERESNICA (2 HB svinčnika, šilček, radirka, barvice) 

ŠOLSKA TORBA (opora za hrbet) 

ŠOLSKI COPATI (nedrseči) 

 



ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi copati 

 

LIKOVNA VZGOJA - majica 

Potrebščine za likovno umetnost bodo na začetku šolskega leta s soglasjem staršev nabavile učiteljice na 
šoli. 

 

Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane in zvezki zaviti v prozoren ovitek. 
 

 
 
 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/2020 za 3. razred 

 
  

 
ZVEZEK veliki A4, z vmesno črto (SLJ)  
 
ZVEZEK, veliki A4, veliki karo (MAT) 
 
ZVEZEK, veliki A4, s črtami (SPO)  
 
ZVEZEK, B5, črtast  (GUM) 
 
ŠOLSKE POTREBŠČINE 
PERESNICA 
SVINČNIK  

  
  
  
  

  LESENE BARVICE  
RDEČI KEMIČNI SVINČNIK 
  

  RAVNILO NOMA 1, velika šablona  
  LEPILO UHU stic  

LEPILNI TRAK 
  ŠKARJE  
  RADIRKA  
  ŠILČEK  
  MAPA A4 z elastiko, plastificirana  
  ŠOLSKI COPATI  
   

LIKOVNE POTREBŠČINE 

tempere, čopiči različnih debelin, lonček, paleta, gobica, krpica, voščene barvice, flumastri  
Druge potrebščine za likovno umetnost (glina, risalni listi) bodo na začetku šolskega leta s soglasjem 
staršev nabavile učiteljice na šoli. 
 
 
Opremo za športno vzgojo (športne hlače, majica, športni copati)  

  Vrečka za športno opremo  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/2020 za 4. razred 

ZVEZKI 

1 majhen zvezek s črtami (TJA) 
3 veliki zvezki s črtami (SLJ, NIT, DRU ) 
1 mali zvezek s črtami (GVZ) 
1 velik zvezek s 5 mm kvadratki ( MAT ) 
1 velik zvezek brez črt (MAT) 

 
LIKOVNA VZGOJA 

tempera barvice 
čopiči različnih debelin  
voščene barvice 
flumastri 
lonček 
krpica 
paleta  
časopisni papir 
gobica 

Druge potrebščine za likovno umetnost (glina, risalni listi) bodo na začetku šolskega leta s soglasjem staršev 
nabavile učiteljice na šoli. 
 

 
  ŠPORTNA VZGOJA 

kratke hlače 
majica s kratkimi rokavi 
telovadni copati 

 
  OSTALE POTREBŠČINE 
barvice, svinčnik, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, škarje, lepilo, 1 mapa, ravnilo (velika šablona), 
geotrikotnik,  šestilo, radirka, šilček, lepilni trak, copati za v razred 
 
 


