OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
1. RAZRED – MŠ PREDDVOR
 torba (naramnice za obe rami, naj ne bo iz mehkega materiala)
 šolski copati (naj ne bodo natikači ali hišni copati, obvezno nedrseči)
 vrečka za copate (takšna, da se lahko obesi)
 telovadna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres)
 kartonska škatla (za likovne potrebščine: po možnosti ne večje od 25 x 30 cm; lahko
je škatla od čevljev)
 1 paket papirnatih robčkov (100 robčkov)
 4 velike zvezke brez črt
 1 mali zvezek karo – 11 mm (Tako lahko)
 1 mali zvezek s črtami - 11 mm (Tako lahko)
 peresnica
 2 svinčnika HB, šilček, radirka
 barvice (ne predebele), flomastri, mala šablona
 2 lepili uhu (v stiku - ne tekoče), selotejp
 škarje
 mapa za učne liste in obvestila
 risalni blok s 30-imi listi (ne s tankimi listi)
 vodene barvice, več čopičev (vsaj 4) različnih debelin (ploščati in okrogli), 1 rolica
papirnatih brisačk
 lonček
 kolaž papir (A4) – ne svetleč
 voščenke, plastelin
 beležka

VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE, TUDI BARVICE IN SVINČNIKI, NAJ BODO PODPISANE.
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OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
2. RAZRED – MŠ PREDDVOR


SLOVENSKI JEZIK
o 1 velik 50-listni zvezek s črtami
o 2 mala zvezka Tako lahko, 11 mm črta z vmesno črto na obeh straneh zvezka –
latajn
o 1 mali zvezek Tako lahko, 11 mm črta


MATEMATIKA
o šablona (mala)
o 1 mali zvezek Tako lahko, 1 cm karo



SPOZNAVANJE OKOLJA
o 1 velik 50-listni zvezek s črtami



ANGLEŠČINA
o 1 velik zvezek brez črt



GLASBENA UMETNOST
o 1 mali zvezek Tako lahko, 11 mm črta



ŠPORT
o telovadna oprema (kratke hlače ali pajkice, majica s kratkimi rokavi ali dres) –
vse naj bo v vrečki iz blaga in podpisano



LIKOVNA UMETNOST
o kartonska škatla - podpisana (za likovne potrebščine: velikosti približno 25 x
30 cm; lahko je škatla od čevljev)
o 30-listni blok z risalnimi listi, kolaž papir
o vodene barvice, vsaj 3 čopiče: 1 debel, 1 srednji in 1 tanek, gobica, krpica iz
blaga za brisanje čopiča, lonček
o voščenke (duga maxi)
o tuba bele tempere
o rolica papirnatih brisač



OSTALO
o beležka, copati, rumena ruta (iz 1. razreda), mapa, peresnica s potrebščinami
(2 svinčnika HB, radirka, šilček)
o barvice, flomastri, škarje
o lepilo uhu (v stiku - ne tekoče)
o paket (škatla) papirnatih robčkov
VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE.
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OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
3. RAZRED – MŠ PREDDVOR


SLOVENSKI JEZIK
o 2 mala zvezka, 11 mm črta - z vmesno črto, na obeh straneh zvezka, enega za
šolske vaje, drugega za domače vaje



MATEMATIKA
o 2 velika 50-listna karo zvezka, 1 cm karo
o veliko ravnilo
o mala šablona



SPOZNAVANJE OKOLJA
o 1 velik zvezek, 11 mm črta – z vmesno črto, na obeh straneh zvezka



ANGLEŠČINA
o 1 velik zvezek s črtami



GLASBENA UMETNOST
o 1 velik zvezek, 11 mm črta – z vmesno črto, na obeh straneh zvezka



ŠPORT
o telovadna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, športni
copati - niso obvezni) – vse naj bo v vrečki iz blaga



LIKOVNA UMETNOST
o kartonska škatla (za likovne potrebščine: velikosti približno 25 x 30 cm; lahko
je škatla od čevljev)
o barvice, flomastri
o 2 lepili uhu (v stiku – ne tekoče)
o škarje
o plastelin
o 30-listni blok z risalnimi listi
o tempera barve, vsaj 2 čopiča: 1 debel in 1 tanek, gobica, krpica iz blaga za
brisanje čopiča, likovna paleta za mešanje barv
o majica za zaščito pri likovnem delu
o lonček
o kolaž papir
o voščenke
VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE.
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OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
4. RAZRED – MŠ PREDDVOR


SLOVENŠČINA
o 1 mali zvezek s črtami - z robom
o 1 velik zvezek s črtami – z robom



ANGLEŠČINA
o 1 velik zvezek s črtami - z robom



MATEMATIKA
o 1 velik zvezek visoki karo
o 1 veliko ravnilo s šablono, geotrikotnik, šestilo



DRUŽBA
o 1 velik zvezek s črtami - z robom



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
o 1 velik zvezek s črtami - z robom
o pripomočka za poskuse (ploščata baterija 4,5 V) – PRIPRAVITE IN SAMI
VLOŽITE V ŠKATLO ZA NiT



GLASBENA UMETNOST
o 1 velik 40-listni zvezek s črtami



LIKOVNA UMETNOST
o risalni blok ali 20 risalnih listov in kolaž papir
o likovna škatla/vrečka (tempera barve Aero, čopiča št. 2 in 6, ploščat čopič št.
6, gobica, lonček, 5 pokrovčkov od kozarcev za vlaganje – NE palete, krpica,
voščene barvice (iz 3. r.), uhu univerzalno tekoče lepilo)



ŠPORT
o telovadni copati, kratke hlače in majica v vrečki



OSTALO
o označevalec teksta različnih barv
o označevalec
o lepilo v stiku, selotejp
o škarje
o navadna mala beležka ali manjši zvezek (za zapis DN)
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OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
5. a – MŠ PREDDVOR












1 velik zvezek s črtami (slovenščina)
1 velik zvezek s črtami (družba)
1 velik zvezek brez črt (matematika)
1 velik zvezek visoki karo (matematika)
1 velik zvezek s črtami (NiT)
1 velik zvezek s črtami (GUM)
1 mali zvezek s črtami (gospodinjstvo)
1 velik zvezek s črtami (angleščina)
zemljevid Slovenije: plastificiran, krpica, flomaster za belo tablo (družba)
mapa (trda)
beležka



LIKOVNA UMETNOST
o 15 risalnih listov
o kolaž papir
o tempera barvice
o čopiči različnih debelin
o voščene barvice
o flomastri
o lepilo (navadno)
o škarje
o škatla (za shranjevanje likovnih pripomočkov)
o papirnate brisače (1 rola)
o ravnilo s šablono
o geotrikotnik
o šestilo
o plastelin
o tuš (ne tinta)
o malo mekol lepilo



oprema za športno vzgojo



kolo za opravljanje kolesarskega izpita (september 2022)
čelada
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OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
5. b – MŠ PREDDVOR












1 velik zvezek s črtami (slovenščina)
1 velik zvezek s črtami (družba)
1 velik zvezek brez črt (matematika)
1 velik zvezek široki karo (matematika)
1 velik zvezek s črtami (NiT)
1 velik zvezek s črtami (GUM)
1 mali zvezek s črtami (gospodinjstvo)
1 velik zvezek s črtami (angleščina)
zemljevid Slovenije: plastificiran, krpica, flomaster za belo tablo (družba)
mapa (trda)
beležka



LIKOVNA UMETNOST
o 15 risalnih listov
o kolaž papir
o tempera barvice
o čopiči različnih debelin
o voščene barvice
o flomastri
o lepilo (navadno)
o škarje
o škatla (za shranjevanje likovnih pripomočkov)
o papirnate brisače (1 rola)
o ravnilo s šablono
o geotrikotnik
o šestilo
o plastelin
o tuš (ne tinta)
o malo mekol lepilo



oprema za športno vzgojo



kolo za opravljanje kolesarskega izpita (september 2022)
čelada
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OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
6. RAZRED – MŠ PREDDVOR
















6 velikih zvezkov s črtami (slovenščina, naravoslovje, angleščina, geografija,
gospodinjstvo, glasbena umetnost)
1 velik 80-listni zvezek s črtami (zgodovina)
1 mali zvezek s črtami (likovna umetnost)
1 velik zvezek nizki karo (matematika)
1 velik zvezek brez črt (TIT- za 6., 7. in 8. r.)
svinčniki (HB, H, B), tehnični svinčnik – 0,5 mm, šestilo, radirka, šilček, geotrikotnik
kolaž papir
20-listni risalni blok
tempera barvice
voščene barvice
paleta za mešanje barv
čopiči:
o ploščati (2 kosa različnih velikosti – tanek, debelejši)
o okrogli (3 kose različnih velikosti)
lonček za vodo
črn tuš
rola papirnatih brisač
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OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
7. RAZRED – MŠ PREDDVOR


7 velikih zvezkov s črtami (slovenščina, naravoslovje, geografija, državljanska vzgoja
in
etika – za 7. in 8. r., angleščina, glasbena umetnost, nemščina – izbirni
predmet)
 1 velik zvezek nizki karo (matematika)
 1 mapa s praznimi listi (slovenščina)
 svinčniki (HB, H, B), tehnični svinčnik – 0,5 mm, šestilo, radirka, šilček, geotrikotnik

Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, tel: 04 275 07 10, e-naslov: tajnistvo@os-preddvor.si
http://www.os-preddvor.si, ID številka za DDV: SI75535211, matična številka: 5083214

OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
8. RAZRED – MŠ PREDDVOR





7 velikih zvezkov s črtami (slovenščina, biologija, angleščina, geografija, nemščina,
kemija, glasbena umetnost)
2 velika zvezka nizki karo (matematika, fizika)
1 mapa s praznimi listi (slovenščina)
svinčniki (HB, H, B), tehnični svinčnik – 0,5 mm, šestilo, radirka, šilček, geotrikotnik
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OSNOVNA ŠOLA
MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2022/23
9. RAZRED – MŠ PREDDVOR





7 velikih zvezkov s črtami (slovenščina, biologija, angleščina, geografija, nemščina,
kemija, glasbena umetnost)
2 velika zvezka nizki karo (matematika, fizika)
1 mapa s praznimi listi (slovenščina)
svinčniki (HB, H, B), tehnični svinčnik – 0,5 mm, šestilo, radirka, šilček, geotrikotnik
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