Osnovna šola Gorje
Šolska knjižnica

Šolske potrebščine za 1. razred osnovne šole v šolskem letu 2013/14
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2 velika brezčrtna zvezka
1 mali črtani zvezek TAKO LAHKO ali ROKUS,40-listni, 11 mm
peresnica
2 HB svinčnika
mala šablona
radirka
šilček
škarje – zaobljene (levični)
suhe barvice
flomastri
1 mapa za liste
voščenke, vodoodporne
plastelin
2 x risalni blok – 20 listni
telovadna oprema v platneni vrečki
šolski copati, vrečka za copate
šolska torba
lepilo v stiku
vodene barvice in lonček

NABAVI ŠOLA – starši plačate po položnici
•
•
•
•
•

tempera barve
kolažni papir
lepilo mekol
blazinica za sedenje na tleh
čopiči: ploščati št. 6 in 14, okrogli št. 8
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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED

Šolsko leto 2013/14

1. Nabavite sami:
-

1 zvezek TAKO LAHKO A4, brezčrtni
1 zvezek TAKO LAHKO A4, latajn, tri črte (leva polovica gladka, desna latajn)
1 zvezek TAKO LAHKO A4, 1 cm karo
1 mapa s sponko za vpenjanje listov, pvc
2x svinčnik HB
Barvni svinčniki – barvice (12 kos)
Flomastri
Šablona mala
Škarje
Radirka
Šilček
Risalni listi, 20 kosov x 2
Vodene barvice in lonček za vodo (lahko še iz 1. razreda)
Voščenke 12 kosov, vodoodporne
Lepilo v stiku
Telovadna oprema v platneni vrečki
Šolski copati(usnjeni, nedrseči), vrečka za copate
Peresnica
Šolska torba
Modelirna masa 250 g

2. Nabavi šola – starši plačate po položnici
-

Lepilo Mekol
Čopiči
Barvni papir
Tempera barve
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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED
(za šolsko leto 2013/14)

1. NABAVI ŠOLA – starši plačate po položnici
- barvni listi
- lepilo MEKOL
- čopič
2. NABAVITE SAMI
-

2 zvezka, TAKO LAHKO B5, 11 mm črte
1 zvezek A4, 11 mm črte
1 zvezek A4, 1 cm karo
1 mapa s sponko za vpenjanje listov, pvc
peresnica
1 nalivno pero
1 brisalnik črnila
1 rdeč kemični svinčnik
2 svinčnika, trdota HB
radirka
šilček
suhe barvice
flomastri
gobica
voščenke
vodene barve (od 2. razreda)
lepilo v stiku
šablona mala
škarje, zaobljene
telovadna oprema v platneni vrečki
šolski copati (usnjeni, nedrseči), vrečka za copate
šolska torba
risalni listi – 1 x po 20 listov
lonček za vodo
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SEZNAM POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED
(za šolsko leto 2013/14)

SLO
1 mali in 1 veliki črtasti zvezek Tako lahko
Črte na obeh straneh lista
MAT
1 veliki zvezek visoki karo 5 x 10 mm
1 velika šablona
1 geotrikotnik
1 šestilo – kovinsko
DRUŽBA
1 veliki črtasti zvezek
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Zbirka gradiv za pouk tehnike – Izotech
1 veliki črtasti zvezek
LVZ
Vodene barvice (lanske)
Čopiči (3 debeline)
1 črn tuš
Kolaž papir
Risalni listi (blok z 20 listi)
Risanka
Lepilo, škarje
Voščenke
Suhe barvice, paleta, gobica, lonček za vodo
ŠVZ
Kratke hlače, majica, šolski copati, vrečka
TJA
1 veliki črtasti zvezek
OSTALO
Nalivno pero, rdeče pisalo, HB svinčnik, flomastri
3 navadne PVC mape za vpenjanje listov ali vložna mapa s 3 do 6 predali, 1 kartonska
mapa
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SEZNAM POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED OŠ

(za šolsko leto 2013/14)
Slovenščina
1 veliki zvezek s črtami
1 mali zvezek za domače branje (lahko je iz 4. razreda)
Matematika
1 veliki zvezek –visoki karo
1 svinčnik za tehnično risanje
1 geo trikotnik
1 šestilo
1 šablona in ravnilo
Družba
1 namizni zemljevid Slovenije – plastificiran
1 kartonska mapa
1 veliki črtasti zvezek za družbo
Naravoslovje in tehnika
1 komplet Naravoslovje in tehnika 5 IZOTECH (praktično gradivo)
1 veliki črtani zvezek za NIT
Likovna vzgoja
1 mapa z 20 risalnimi listi
1 risanka
1 suhe barvice
1 voščenke, plastelin
1 črn tuš
1 flomastri (tanki, debeli)
1 kolaž – barvni papir
1 tempera barvice + barvice vodene v lončkih
3 čopiči različnih debelin
1 krpica, gobica, manjši lončki, paleta
1 podlaga za zaščito mize (časopisni papir)
1 lepilo, lepilni trak, škarje
Športna vzgoja
- telovadne hlače in majica ali dres
- copati z gumijastim podplatom
- vrečka za opremo
TJA: 1 veliki črtani zvezek
GVZ: 1 veliki brezčrtni zvezek
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