
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA PPVI 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE PPVI 1 

 

●  1 velik brezčrten zvezek, A4 format 

●  1 veliki črtast zvezek z vmesno črto, A4 format - TAKO LAHKO      

●  1 velik zvezek z velikimi kvadratki, A4 format 

●  Mapa s trdimi platnicami in elastiko 

●  Debele barvice 

●  Flomastri (debela in tanka konica) 

●  Svinčnik (debel, trirobna oblika) 

●  Radirka, šilček, škarje (PREVERITE, ČE SO DOVOLJ VELIKE LANSKE) 

●  Majhna šablona z liki 

● 3 lepila v stiku, UHO, in lepilni trak (selotejp) 

● Enodelna peresnica z zadrgo (prostor za barvice, svinčnik, radirko in šilček) 

● Črn vodoodporen flomaster 

● Šolski copati 

● Športna oprema: majica, kratke oz dolge hlače, športni copati 

● Zobna ščetka, zobna pasta in kozarček. 

Ostale potrebščine:  

● papirnati robčki (1 paket, 10 zavitkov) 

● rezervna garderoba (spodnje perilo, nogavice, dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) 

● plastenka/steklenica za vodo 

Vse potrebščine naj bodo podpisane. 

Potrebščine, ki jih vaš otrok že ima, lahko uporablja še naprej, kar mu manjka pa dopolnite. 

Tudi zvezke, ki jih še ni napolnil, lahko uporablja naprej.  

Zaradi različne kvalitete likovnih potrebščin, ki jih učenci potrebujejo za likovno umetnost in 

delovno vzgojo, smo se odločili, da jih nabavi šola (risalni listi, tempera barve, čopiči, 

plastelin,…). Vaš prispevek ob dogovoru z razredničarko bi bil 10 evrov. 

 

 
 



 

ŠOLSKE POTREBŠČINE PPVI 2 

 1 velik brezčrten zvezek, A4 format (GUM) 

 3 veliki črtni zvezki z vmesno črto, A4 format - TAKO LAHKO     

(SPO, KUHANJE, SLO) 

 1 velik zvezek, A4 format, velike kocke (MAT) 

 Mapa s trdimi platnicami in elastiko 

 Debele barvice 

 Flomastri (debela in tanka konica) 

 Svinčnik (debel, trirobna oblika) 

 Radirka, šilček, škarje (PREVERITE, ČE SO DOVOLJ VELIKE LANSKE) 

 Majhna šablona z liki 

 5 lepil v stiku, UHO, in lepilni trak (selotejp) 

 Enodelna peresnica z zadrgo (prostor za barvice, svinčnik, radirko in šilček) 

 Črn vodoodporen flomaster 

 Šolski copati 

 Športna oprema: majica, kratke oz dolge hlače, športni copati 

 Stara majica ali srajca za LUM, DVZ  

Ostale potrebščine:  

 papirnati robčki (1 paket, 10 zavitkov) 

 rezervna garderoba (spodnje perilo, nogavice, dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) 

 bidon za vodo 

 

Vse potrebščine naj bodo podpisane. 

 

Potrebščine, ki jih vaš otrok že ima, lahko uporablja še naprej, kar mu manjka pa dopolnite. 

Tudi zvezke, ki jih še ni napolnil, lahko uporablja naprej. 

  

Zaradi različne kvalitete likovnih potrebščin, ki jih učenci potrebujejo za likovno umetnost in 

delovno vzgojo, smo se odločili, da jih nabavi šola (risalni listi, tempera barve, čopiči, 

plastelin,…). Cena je 15 evrov, kar starši poravnate pri prvi šolski položnici. Če se s 

predlogom šole strinjate, boste soglasje podpisali na prvem roditeljskem sestanku. 

 
 
 
 
 



ŠOLSKE POTREBŠČINE PPVI 3  

 Učenci bodo potrebovali: 

1x zvezek z velikimi kvadratki 

2x zvezek s črtami  

Pisalo piši briši – moder in rdeč 

Svinčnik, radirka, šilček 

Barvice 

Flomastri 

Lepilo v stiku       

Šablona – velika 

Škarje 

  

RISALNIH LISTOV NE KUPUJTE! 

 

Zaradi različne kvalitete likovnih potrebščin, ki jih učenci potrebujejo za likovno umetnost in 

delovno vzgojo, smo se odločili, da jih nabavi šola. Za višino prispevka se bomo dogovorili 

na prvem roditeljskem sestanku. 

 


