Seznam delovnih zvezkov
in potrebščin
za šolsko leto 2021/2022

OPOMBA:
Za vse razrede velja, da imajo učenci lahko potrebščine od prejšnjega šolskega leta, če so še
uporabne oz. cele. Nepopolne komplete (npr. barvice, kolaž …) dopolnite, uredite. Učenci lahko
uporabijo tudi zvezke, ki niso bili v celoti porabljeni v prejšnjem šolskem letu.
Vsi pripomočki naj bodo podpisani.
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 1. razred
Seznam delovnih zvezkov
Količina

Naziv

1
8,90 EUR

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 1, vadnica za matematiko za 1. razred osnovne
šole; EAN koda: 9789612717056

1
7, 95 EUR

RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, 2 dela; EAN koda: 3830017145411

1
7,90 EUR

M. Kramarič, M. Kern, et al.:LILI IN BINE 1, Matematične igre, delovna mapa za
matematiko, založba:ROKUS-KLETT
9789612711290

Delovne zvezke za 1. razred zagotovimo v šoli.
Ostale potrebščine:
Količina

Naziv

1

ZVEZEK, A4, veliki karo 123 S ŠTEVILKAMI (Lili in Bine)

2

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni

1

ZVEZEK, A4 črtasti ABC z velikimi tiskankami

1

OLJNI PASTELI, priporočamo ADEL (12 barv)

1

ŠKARJE (za levičarje levičarske)

1

RADIRKA

1

LESENE BARVICE – 12 barv

1

ŠOLSKI LIKOVNI BLOK, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)

1

PLASTELIN, 10 barv, 200 g

2

SVINČNIK, trdota B

1

RAVNILO NOMA 1, mala šablona

1

PAPIR KOLAŽ A4 (24 listni)

1

LEPILO UHU stick, 21 g

1

LEPILO MEKOL, 130 g
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1

SINTETIČNI ČOPIČ, okrogel št. 6

1

SINTETIČNI ČOPIČ, okrogel št. 10

1

SINTETIČNI ČOPIČ, ploščat št. 14

1

FLOMASTRI - 12 barv

5

TEMPERE AERO VELIKA METALNA TUBA 42 ml (bela, črna, cyan modra, magenta rdeča,
rumena)

1

PALETA ZA MEŠANJE BARV

1

ALKOHOLNI ČRN FLOMASTER MEDIUM (okrogla konica, plakatni)

1

PREKLOPNA KARTONSKA MAPA A4 z elastiko

1

ŠILČEK Z LONČKOM

1

ŠOLSKI COPATI, nedrseči

1

VREČKA ZA COPATE

1

PERESNICA

1

ŠOLSKA TORBA

1

BELEŽKA
PROZORNI OVITKI (po želji) in etikete za vse zvezke

Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane.
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 2. razred
Seznam delovnih zvezkov
Količina

Naziv

1

Medpredmetni učni komplet Novi prijatelji 2
(slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, glasba)
EAN-koda: 3831075929609
BREZPLAČEN DZ (PODARI ZALOŽBA ROKUS)
RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 2 - vadnica za matematiko,
EAN-koda 9789612714420

Vse delovne zvezke za 2. razred zagotovimo v šoli!
Ostale potrebščine:
Količina

Naziv

1

zvezek A4, črtasti z robom

1

zvezek, A4, 1 cm karo

1

A4 črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi tiskanimi črtami

2

svinčnik, trdota HB

1

radirka

1

šilček z lončkom

1

ravnilo NOMA 5, velika šablona

1

rdeč kemični svinčnik

1

lesene barvice, 12 barv

1

flomastri, 12 barv

1

lepilo v stiku 40 g

1

mapa A4 z elastiko

1

navadna beležka (lahko iz prvega razreda)
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10

navadni risalni listi
prozorni ovitki in etikete za vse zvezke in delovne zvezke (po želji)

1

šolski copati, nedrseči

3

tempera barvice 75ml (oranžna, svetlo zelena, rjava)

Potrebščine, ki jih imajo učenci že iz prvega razreda, pregledajo in dopolnijo:
- šolska torba,
- peresnica,
- vrečka za copate,
- škarje, kakovostne, za levičarje levičarske.
Potrebščine, ki ob koncu prvega razreda ostanejo v šoli in jih ni potrebno kupovati:
- paleta,
- oljni pasteli (12 barv),
- barvni kolaž A4,
- ostanek tempera barv,
- lepilo mekol, 130 g,
- sintetični ploščat čopič št. 6 in 14,
- sintetični čopič zašiljen št. 10,
- črn flomaster alkoholni,
- brezčrtni zvezek za GUM
- zvezek s črtami za pisanje črk.
Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane.
Opomba:
Razredničarke bodo staršem na roditeljskem sestanku svetovale o nakupu nalivnega peresa in
športni opremi.

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 3. razred
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Seznam učnih gradiv
Količina
15,00 EUR

Naziv
LILI IN BINE 3 - samostojni delovni zvezek za MAT EAN: 9789612716660

Vse delovne zvezke za 3. razred zagotovimo v šoli!
Ostale potrebščine:
Količina
4
2
1
1
1
1
1
10
1
1
1+1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
7

Naziv
ZVEZEK, veliki A4, črtan
ZVEZEK, veliki A4 z vmesno črto (obojestranski latajn)
ZVEZEK, veliki A4, veliki karo (1 x 1 cm)
ŠKARJE
LEPILO v stiku, veliko
TEMPERA BARVE 12 kosov, 7,5 ml
ŠOLSKI LIKOVNI BLOK, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)
RISALNI LIST A3
KOLAŽ – 24 listni
LESENE BARVICE
FLOMASTRI + 1 ČRN ALKOHOLNI (OKROGLA KONICA)
OLJNI PASTELI
RADIRKA
ŠILČEK
KOMPLET ČOPIČEV: ploščat - širine 10 mm, ploščat - širine 5 mm; okrogel: širok - od 5
do 10 mm, okrogel tanek - do 5 mm - dopolnite iz prejšnjega šolskega leta
PALETA
KRPICA ZA LIKOVNO UMETNOST (lahko stara)
PREKLOPNA KARTONSKA MAPA A4 z elastiko
MEKOL LEPILO - malo
ŠABLONA NOMA - velika
NALIVNO PERO in VLOŽKI ZA PERO
RDEČ KEMIČNI SVINČNIK
ZELEN KEMIČNI SVINČNIK
SVINČNIK HB
ŠOLSKI COPATI, nedrseči
BELEŽKA
A4 DODATNI OVITEK ZA DELOVNI ZVEZEK

OPOMBA: Potrebščine ima učenec lahko od prejšnjega šolskega leta, če so še uporabne, cele oz. jih
dopolnite, uredite. Vsi delovni zvezki in zvezki naj bodo oviti in podpisani, ostale potrebščine pa
podpisane.
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 4. razred
Seznam delovnih zvezkov
Količina

Naziv

1
18,50 EUR

Herbert Puchta , Gunter Gerngross , Emma Szlachta, Garan Holcombe, Peter
Lewis-Jones, SUPER MINDS 1, izdaja 2018, učbenik z DVD-romom za
angleščino v 4. razredu osnovne šole, založba Rokus-Klett d.o.o., EAN
9789612718770

1
8,90 EUR

MATEMATIKA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu
osnovne šole
Avtor: Marina Rugelj, Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban
Založba: Mladinska knjiga EAN: 9789610143611
leto izdaje 2017

8,90 EUR

MATEMATIKA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu
osnovne šole
Avtor: Marina Rugelj, Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban
Založba: Mladinska knjiga, EAN: 9789610143628
leto izdaje 2017

Ostale potrebščine:
Količina

Naziv

1

SLOVENIJA, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID, plastificiran
zemljevid s priloženim flomastrom in gobico, MK,
EAN 9788611172996

1

ZVEZEK, veliki A4,mali karo

6

ZVEZEK, veliki A4, črtasti

1

VREČKA ZA COPATE

1

ŠOLSKI COPATI, nedrseči

1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK

1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona

1

ŠESTILO

1

NALIVNO PERO

1

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO
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1

LESENE BARVICE-dopolnite iz prejšnjega šolskega leta

1

TEMPERA BARVE, komplet -12 ali več kosov -dopolnite iz prejšnjega šolskega leta

1

TEMPERA BARVA - bela, 42 ml

1

FLOMASTRI (12 kom ali več)

1

DODATEN ČRN FLOMASTER

1

ŠIROK VODOODPOREN ČRN FLOMASTER

1

RADIRKA

1

ŠILČEK

1

LEPILO v stiku

1

NAVADNA MAPA

1

ŠOLSKI LIKOVNI BLOK, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)

1

PLASTIČEN LONČEK ZA VODO PRI LIKOVNI UMETNOSTI

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščat-širine 14 mm, ploščat- širine 5 mm; okrogel: širok-od 5 do 10
mm, okrogel tanek-do 5 mm -dopolnite iz prejšnjega šolskega leta

1

ŠOLSKA TORBA

1

PERESNICA

1

ŠKARJE

5

OVITKI, veliki A4, plastični

1

SVINČNIK, trdota HB

1

KEMIČNI SVINČNIK, moder

1

KEMIČNI SVINČNIK, rdeč

1

LEPILO MEKOL, 130 g

1

KOLAŽ PAPIR -dopolnite iz prejšnjega šolskega leta

1

PALETA- iz prejšnjega šolskega leta

1

NAVADNA BELEŽKA

1

KRPA (za uporabo pri slikanju) - iz prejšnjega šolskega leta

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Učenci (4., 5. in 6. r), ki imajo neobvezni izbirni predmet tehnika, bodo potrebovali naslednje
potrebščine:
-

svinčniki HB
daljše ravnilo
20 belih listov formata A4
mapa s trdimi platnicami
lepilo za papir (v stiku in tekoče)
lepilni trak
škarje
radirka
šilček
šestilo
rezbarski lok (rezljača) z rezervnimi žagicami

Učenci (4., 5. in 6. r), ki imajo neobvezni izbirni predmet likovna umetnost, bodo potrebovali
naslednje potrebščine:
ŠOLSKI LIKOVNI BLOK, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)
Učenci (4., 5. in 6. r), ki imajo neobvezni izbirni predmet italijanščina, bodo potrebovali en velik
zvezek A4, črtasti.
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 5. razred
Seznam delovnih zvezkov
Količina

Naziv

1
18,50 EUR

Herbert Puchta , Gunter Gerngross, Emma Szlachta, Garan Holcombe, Peter
Lewis-Jones: SUPER MINDS 2, izdaja 2018, učbenik z DVD-romom za
angleščino v 5. razredu osnovne šole, založba Rokus-Klett d.o.o., EAN
9789612718794

1
2,68 EUR

zvezek za GUM z mehko platnico - dobijo v šoli

1
9,90 EUR

Naravoslovje in tehnika 5, samostojni delovni zvezek za naravoslovje in
tehniko. Simona Hribar Kojc, Dominika Mesojedec, Alenka Mesojedec, Špela
Jenko, založba MLadinska knjiga, EAN 9789610143666

1
16,00 EUR

Radovednih pet - Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu 1.
del in 2. del, Kapko D., Čadež S., Grabner Jonke A., založba Rokus Klett, EAN
9789612716806

Ostale potrebščine:
Količina

Naziv

1

SLOVENIJA, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID, plastificiran
zemljevid s priloženim flomastrom in gobico, MK,
EAN 9788611172996

5

ZVEZEK, veliki A4, z robom

1

ZVEZEK, veliki A4, mali karo

1

ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni

7

OVITKI, veliki A4, plastični

1

ZVEZEK za GUM / dobijo v šoli (cena: 2,44 eur)

1

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko

1

ZVEZEK, mali A5, črtasti - za beležko

1

GEOTRIKOTNIK

1

NAVADNA MAPA

1

PERESNICA
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1

ALKOHOLNI FLOMASTER, črn

1

SVINČNIK, trdota HB

1

NALIVNO PERO

1

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO

1

KEMIČNI SVINČNIK, moder

1

KEMIČNI SVINČNIK, rdeč in zelen

1

BRISALNIK ČRNILA

1

BELA, NAVADNA RADIRKA

1

ŠILČEK

1

LEPILO UHU v stiku

1

ŠKARJE (kakovostne)

1

LESENE BARVICE (12 barv)

1

FLOMASTRI (12 barv)

1

ŠOLSKA TORBA

1

ŠOLSKI COPATI

1

VREČKA ZA ŠOLSKE COPATE

Športna oprema: športni copati, kratke športne hlače in majica s kratkimi rokavi. Vsa oprema je v
ustrezni vrečki.

Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2021/2022, 5. razred
→ 10 belih listov A4
→ navaden svinčnik
→ lesene barvice
→ šolski likovni blok, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)
→ tempera barve Aero (12)
→ tempera barvi Aero, posamični, bela in rumena, 42 ml
→ paleta za mešanje barv
→ 3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14
→ 2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8
→ kolaž papir, velikost A4, 24-barvni
→ lepilo za papir
→ mekol tekoče lepilo, 130 g
→ navaden lepilni trak
→ škarje
→ krpica za brisanje čopičev
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Potrebščine po seznamu očistite, dopolnite in podpišete.
O izbiri materialov in potrebščin se pogovorimo pri urah likovne umetnosti, kjer so učenci posebej
opozorjeni na to, da primerno shranjujejo in čistijo pripomočke.
Tiskarski pribor in tiskarske barve so na voljo v šoli.
Prav tako naravna glina za modeliranje.
V šoli so v likovni učilnici na voljo tudi lončki za vodo pri slikarskih nalogah.
Za učence (4., 5. in 6. r), ki imajo neobvezni izbirni predmet tehnika, veljajo naslednje potrebščine:
-

svinčniki HB
daljše ravnilo
20 belih listov formata A4
mapa s trdimi platnicami
lepilo za papir (v stiku in tekoče)
lepilni trak
škarje
radirka
šilček
šestilo
rezbarski lok (rezljača) z rezervnimi žagicami

Za učence (4., 5. in 6. r), ki imajo neobvezni izbirni predmet likovna umetnost, veljajo naslednje
potrebščine:
ŠOLSKI LIKOVNI BLOK, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)
Učenci (4., 5. in 6. r), ki imajo neobvezni izbirni predmet italijanščina, bodo potrebovali en velik
zvezek A4, črtasti.
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 6. razred
Delovni zvezki in ostale potrebščine:
1

ZVEZEK za ANG, veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le mogoče

1
14,90 EUR

Noel Goodey, Diana Goodey: MESSAGES 1, New edition, delovni zvezek za
angleščino v 6. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 3831075927476

1
17,35 EUR

Dolenc, D., Avbar, P.: Od glasov do knjižnih svetov 6.
Samostojni delovni zvezek v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus-Klett. EAN
9789612717834

1

velika mapa s črtanimi listi ali A4 velik črtan zvezek, za SLJ

2

ZVEZEK, veliki A4, črtasti, za ZGO in GEO

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za NAR

1
11,50 EUR

Verdev, H.,: Raziskujem Zemljo. Samostojni delovni zvezek za geografijo v
šestem razredu osnovne šole. Ljubljana: Založba Rokus Klett. EAN
9789612716561

1

Geotrikotnik, šestilo

1

ZVEZEK, velik A4, nizki karo, za MAT

1
8,54 EUR

ZVEZEK za GUM / dobijo v šoli - zvezek je za vsa leta do konca 9. razreda

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za GOSPODINJSTVO

Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2021/2022, 6. razred
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

10 belih listov A4
šolski likovni blok, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)
tempera barve Aero (12)
tempera barvi Aero, posamični, bela in rumena, 42 ml
paleta za mešanje barv (lanska!,novo si bodo izdelali pri pouku tehnike in tehnologije)
3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14
2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8
kolaž papir, velikost A4, 24-barvni
lepilo za papir
mekol tekoče lepilo, 130 g
navaden lepilni trak
škarje
linolej A4 (trd, lahko kvadraten ali pravokoten)
krpica za brisanje čopičev
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Ostale potrebščine po seznamu očistite, dopolnite in podpišete.
O izbiri materialov in potrebščin se pogovorimo pri urah likovne umetnosti, kjer so učenci posebej
opozorjeni na to, da primerno shranjujejo in čistijo pripomočke.
Tiskarski pribor, nožki za linorez in tiskarske barve so na voljo v šoli.
Prav tako naravna glina za modeliranje.
V šoli so na voljo tudi lončki za vodo pri slikarskih nalogah.
Učenci od 6. do 9. razreda prinašajo k posameznim uram vnaprej dogovorjene pripomočke, ki jih
lahko hranijo v garderobnih omaricah ali odnašajo domov.
V šoli pustijo likovni blok, ki ga prinesejo k prvim uram likovne umetnosti (obvezno podpisati – ime,
priimek, razred na oba stranska robova).
Za vse tri razrede (6., 7. in 8. r), ki imajo predmet tehnika in tehnologija, veljajo naslednje
potrebščine:
-

svinčniki HB, 3H
trikotnik ( 600)
brezčrtni zvezek s črtalnikom za vsa tri leta tehnike in tehnologije
20 belih listov formata A4
mapa s trdimi platnicami
lepilo za papir
lepilni trak
škarje
radirka
šilček
šestilo
rezbarski lok (rezljača) z rezervnimi žagicami

Te potrebščine so v uporabi tudi pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika.

Učenci (4., 5. in 6. r), ki imajo neobvezni izbirni predmet likovna umetnost, bodo potrebovali
naslednje potrebščine:
ŠOLSKI LIKOVNI BLOK, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)

Učenci (4., 5. in 6. r), ki imajo neobvezni izbirni predmet italijanščina, bodo potrebovali en velik
zvezek A4, črtasti.
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 7. razred
Delovni zvezki in ostale potrebščine:
1

ZVEZEK za ANG., veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le mogoče.

1
14,90 EUR

D. Goodey, N. Goodey in M. Craven: MESSAGES 2, New edition, delovni zvezek
za angleščino z avdio CD-jem v 7. razredu osnovne šole, založba Rokus Klett, EAN:
3831075927469

1

velika mapa s črtanimi listi ali A4 velik črtan zvezek ZA SLJ

1
17,90 EUR

Kodre, P. : Od glasov do knjižnih svetov 7+. (Prenovljena izdaja). Samostojni
delovni zvezek v 7. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. EAN
9789612921132

1

MAPA s črtastimi listi za Domovinsko in državljansko vzgojo in etiko

4

ZVEZEK, veliki A4, črtasti, za ZGO, GEO, ITJ (italijanščina), NI1 (nemščina)

1
11,50 EUR

Verdev, H.: Raziskujem stari svet 7. Samostojni delovni zvezek za geografijo v
sedmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Založba Rokus Klett. EAN
9789612716578

1

ZVEZEK, velik A4, črtasti, za NAR

1
14,90 EUR

Iztok Devetak, Doroteja Fon, Lovro Rozman, Maja Sopotnik, Katarina Susman:
Naravoslovje 7, interaktivni učni komplet za naravoslovje v 7. razredu, založba
Rokus Klett, EAN: 9789612716295

1

Velik zvezek format A4 mali karo za MAT

1

Geotrikotnik, šestilo

Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2021/2022, 7. razred
→ 10 belih listov A4
→ šolski likovni blok, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)
→ tempera barve Aero (12)
→ tempera barva Aero, posamična, bela, 42 ml
→ paleta za mešanje barv (lanska - lesena, izdelana v šoli)
→ 3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14
→ 2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8
→ kolaž papir, velikost A4, 24-barvni
→ lepilo za papir
→ mekol tekoče lepilo, 130g
→ navaden lepilni trak
→ škarje
→ linolej A4 (trd, lahko kvadraten ali pravokoten)
→ krpica za brisanje čopičev

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Ostale potrebščine po seznamu očistite, dopolnite in podpišete.
Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2, 3 uporabljamo iste pripomočke.
O izbiri materialov in potrebščin se pogovorimo pri urah likovne umetnosti, kjer so učenci posebej
opozorjeni na to, da primerno shranjujejo in čistijo pripomočke.
Tiskarski pribor, nožki za linorez in tiskarske barve so na voljo v šoli.
Prav tako naravna glina za modeliranje.
V šoli so na voljo tudi lončki za vodo pri slikarskih nalogah.
Učenci od 6. do 9. razreda prinašajo k posameznim uram vnaprej dogovorjene pripomočke, ki jih
lahko hranijo v garderobnih omaricah ali odnašajo domov.
V šoli pustijo likovni blok, ki ga prinesejo k prvim uram likovne umetnosti (obvezno podpisati – ime,
priimek, razred na oba stranska robova).
Za vse tri razrede (6., 7. in 8. r), ki imajo predmet tehnika in tehnologija, veljajo naslednje
potrebščine:
-

svinčniki HB, 3H
trikotnik ( 600)
brezčrtni zvezek s črtalnikom za vsa tri leta tehnike in tehnologije
20 belih listov formata A4
mapa s trdimi platnicami
lepilo za papir
lepilni trak
škarje
radirka
šilček
šestilo
rezbarski lok (rezljača) z rezervnimi žagicami

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 8. razred
Delovni zvezki in ostale potrebščine:
1

ZVEZEK, veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le mogoče, za ANG.

1
17,35 EUR

Kodre, P.: Od glasov do knjižnih svetov 8. Samostojni delovni zvezek v 8. razredu
osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. EAN 9789612717858

1

velika mapa s črtanimi listi ali A4 velik črtan zvezek za SLJ

1

MAPA s črtastimi listi za Domovinsko in državljansko vzgojo in etiko- iz
prejšnjega leta

4

ZVEZEK, veliki A4, črtasti, za ZGO in GEO, ITJ (italijanščina), NEM (nemščina) jeziki iz prejšnjega leta, če je mogoče

1
11,50 EUR

Verdev, H.: Raziskujem novi svet 8. Samostojni delovni zvezek za geografijo v
osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Založba Rokus Klett. EAN
9789612716585

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za BIO

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za KEM

1
12,90 EUR

Miha Slapničar, Nataša Kolaković: Kemija 8, samostojni delovni zvezek v 8.
razredu osnovne šole, Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, EAN 9789610159827

1

Velik zvezek format A4 (nizki karo), za MAT

1

Geotrikotnik

1

Kvalitetno šestilo

1

debelejši zvezek A4 (nizek karo), za FIZ

1

dvovrstični kalkulator

1
13,90 EUR

Sašo, Ž., Matjaž, P. Samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v osmem
razredu osnovne šole FIZIKA 8, založba Mladinska knjiga, prenovljen 2020, EAN
9789610159148

Seznam potrebščin za likovno umetnost:
→
→
→
→
→
→
→

10 belih listov A4
šolski likovni blok, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)
tempera barve Aero (12)
tempera barva Aero, posamična, bela, 42 ml
paleta za mešanje barv (lesena, lanska)
3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14
2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

→
→
→
→
→
→

kolaž papir, velikost A4, 24-barvni
lepilo za papir
mekol tekoče lepilo, 130 g
navaden lepilni trak
škarje
krpica za brisanje čopičev

Ostale potrebščine po seznamu očistite, dopolnite in podpišete.
Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2, 3 uporabljamo iste pripomočke.
O izbiri materialov in potrebščin se pogovorimo pri urah likovne umetnosti, kjer so učenci posebej
opozorjeni na to, da primerno shranjujejo in čistijo pripomočke.
Tiskarski pribor in tiskarske barve so na voljo v šoli.
Prav tako naravna glina za modeliranje.
V šoli so na voljo tudi lončki za vodo pri slikarskih nalogah.
Učenci od 6. do 9. razreda prinašajo k posameznim uram vnaprej dogovorjene pripomočke, ki jih
lahko hranijo v garderobnih omaricah ali odnašajo domov.
V šoli pustijo likovni blok, ki ga prinesejo k prvim uram likovne umetnosti (obvezno podpisati – ime,
priimek, razred na oba stranska robova).
Za vse tri razrede (6., 7. in 8. r), ki imajo predmet tehnika in tehnologija, veljajo naslednje
potrebščine:
-

svinčniki HB, 3H
trikotnik ( 600)
brezčrtni zvezek s črtalnikom za vsa tri leta tehnike in tehnologije
20 belih listov formata A4
mapa s trdimi platnicami
lepilo za papir
lepilni trak
škarje
radirka
šilček
šestilo
rezbarski lok (rezljača) z rezervnimi žagicami

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 9. razred
Delovni zvezki in ostale potrebščine:
1

ZVEZEK, veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le mogoče za ANG

1
17,35 EUR

Kodre, P.,: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9. Samostojni delovni zvezek v 9.
razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. EAN 9789612717865

1

velika mapa s črtanimi listi ali A4 velik črtan zvezek, za SLJ

2

ZVEZEK, veliki A4, črtasti, za ZGO in GEO

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za BIO

1

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, za KEM

1
11,50 EUR

Verdev, H.: Raziskujem Slovenijo. Samostojni delovni zvezek za geografijo v
devetem razredu osnovne šole. Ljubljana: Založba Rokus Klett. EAN 9789612716592

1

Velik zvezek format A4 (nizki karo), za MAT

1

Geotrikotnik

1

Kvalitetno šestilo

1

debelejši zvezek A4 (nizek karo), za FIZ

1

dvovrstični kalkulator

1
13,90 EUR

Sašo, Ž., Matjaž, P., Andreja, J.: Samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v
devetem razredu osnovne šole FIZIKA 9, založba Mladinska knjiga. EAN
9789610159841

2

ZVEZEK, veliki A4, črtasti – iz prejšnjega leta, če je le mogoče - za izbirna predmeta
NEM in ITJ!

1

Zvezek A4, črtasti - Izbirni predmet Zvezde in vesolje!

Seznam potrebščin za likovno umetnost, šolsko leto 2021/2022, 9. razred
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

10 belih listov A4
šolski likovni blok, velikost A3, 30-listni (različne vrste papirja)
tempera barve Aero (12)
tempera barvi Aero, posamični, bela in rumena, 42 ml
paleta za mešanje barv (lanska, izdelana v šoli)
3 čopiči: ploščati: npr.: št. 6, 10, 14
2 čopiča: okrogla: npr.: št. 6, 8
kolaž papir, velikost A4, 24-barvni
lepilo za papir
mekol tekoče lepilo, 130 g

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
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→
→
→
→

navaden lepilni trak
škarje
linolej A5 (trd, lahko kvadraten ali pravokoten)
krpica za brisanje čopičev

Ostale potrebščine po seznamu očistite, dopolnite in podpišete.
Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2, 3 uporabljamo iste pripomočke.
O izbiri materialov in potrebščin se pogovorimo pri urah likovne umetnosti, kjer so učenci posebej
opozorjeni na to, da primerno shranjujejo in čistijo pripomočke.
Tiskarski pribor, nožki za linorez in tiskarske barve so na voljo v šoli.
Prav tako naravna glina za modeliranje.
V šoli so na voljo tudi lončki za vodo pri slikarskih nalogah.
Učenci od 6. do 9. razreda prinašajo k posameznim uram vnaprej dogovorjene pripomočke, ki jih
lahko hranijo v garderobnih omaricah ali odnašajo domov.
V šoli pustijo likovni blok, ki ga prinesejo k prvim uram likovne umetnosti (obvezno podpisati – ime,
priimek, razred na oba stranska robova).

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 1. razred OPP NIS
Vse učbenike in delovne zvezke za PP zagotovimo v šoli!
Predmet

Šolske potrebščine

Slovenščina

2 brezčrtna zvezka

Matematika

1 brezčrtni zvezek
1 ravnilo – velika šablona
1 radirka
1 svinčnik B2
šilček

Spoznavanje okolja

1 brezčrtni zvezek

Šport

športni copati, vrečka, kratka majica in kratke hlače

Glasba

1 brezčrtni zvezek
šolski copati z gumijastim podplatom
škarje
beležka
lesen barvice-12 barv
flomastri-12 barv
mekol lepilo , 130 g
prozorni ovitki za zvezke

Likovna umetnost

1 Šolski likovni blok, A3, 30-listni (različne vrste papirja)
1 svinčnik
1 komplet barvnih flomastrov
1 lepilo za papir v stiku
1 paleta
1 komplet tempera barv- 12 ali 14 delni
2 čopiča, ploščata (1x 5 mm, 1x 10 mm)
2 čopiča, okrogla (1x ozek, 1x širok)
1 A4 kolaž papir, 24 barvni
1 škarje
1 širok plastičen lonček za vodo (lahko embalaža 1l jogurta)
1 bombažna krpa za brisanje pripomočkov in zaščitna majica

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 2. razred OPP NIS
Vse učbenike in delovne zvezke za PP zagotovimo v šoli!
Predmet

Šolske potrebščine

Slovenščina

1 A4 brezčrtni zvezek
1 zvezek latajn z vmesno črto
kemik piši briši

Matematika

1 A4 brezčrtni zvezek
1 A4 zvezek 1 cm karo
1 ravnilo- velika šablona
radirka
svinčnik B2
šilček

Spoznavanje okolja

1 brezčrtni zvezek

Športna vzgoja

športni copati, vrečka, kratka majica, kratke hlače

Glasba

1 brezčrtni zvezek
šolski copati z gumijastim podplatom
škarje
beležka
lesen barvice-12 barv
flomastri-12 barv
mekol lepilo , 130 g
prozorni ovitki za zvezke

Likovna umetnost

1 šolski likovni blok, A3, 30-listni (različne vrste papirja)
1 svinčnik
1 črn navaden flomaster
1 oljni pasteli (ali zelo mastne voščenke)
1 lepilo za papir v stiku
1 komplet tempera barv - iz prejšnjega leta
1 paleta - iz prejšnjega leta
2 čopiča, ploščata (1x 5 mm, 1x 10 mm) - iz prejšnjega leta
2 čopiča, okrogla (1x ozek, 1x širok) - iz prejšnjega leta
1 A4 kolaž papir, 24 barvni - dopolnite iz prejšnjega leta
1 škarje - iz prejšnjega leta
1 ravnilo
1 širok plastičen lonček za vodo (lahko embalaža 1l jogurta)
1 bombažna krpa za brisanje pripomočkov in zaščitna majica
Potrebščine so lahko iz preteklih let, potrebno jih je le očistiti, dopolniti
in podpisati.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 3. razred OPP NIS
Vse učbenike in delovne zvezke za PP zagotovimo v šoli!
Predmet

Šolske potrebščine

Slovenščina

2 zvezka A4 latajn z vmesno črto
1 mapa A4 z elastiko
kemik piši-briši

Matematika

2 zvezka A4 1cm karo
1 brezčrtni zvezek
1 ravnilo – velika šablona
1 radirka
1 svinčnik B2
šilček

Spoznavanje okolja

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

Športna vzgoja

športni copati, vrečka, kratka majica, kratke hlače

Glasba

1 A4 brezčrtni zvezek
šolski copati z gumijastim podplatom
škarje
beležka
lesen barvice-12 barv
flomastri-12 barv
mekol lepilo , 130 g
prozorni ovitki za zvezke

Likovna umetnost

1 šolski likovni blok, A3, 30-listni (različne vrste papirja)
1 svinčnik
1 črn navaden flomaster
1 komplet flomastrov - z prejšnjega leta
1 lepilo za papir v stiku
1 komplet tempera barv - iz prejšnjega leta
1 paleta- iz prejšnjega leta
2 čopiča, ploščata (1x 5 mm, 1x 10 mm)- iz prejšnjega leta
2 čopiča, okrogla (1x ozek, 1x širok)- iz prejšnjega leta
1 A4 kolaž papir, 24 barvni - dopolnite iz prejšnjega leta
1 tekoče lepilo za papir ali les, 130g- iz prejšnjega leta
1 škarje- iz prejšnjega leta
1 širok plastičen lonček za vodo (lahko od 1l jogurta)
1 bombažna krpa za brisanje pripomočkov in zaščitna majica
Potrebščine so lahko iz preteklih let, potrebno jih je le očistiti, dopolniti
in podpisati.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 4. razred OPP NIS
Vse učbenike in delovne zvezke za PP zagotovimo v šoli!
Predmet

Šolske potrebščine

Slovenščina

2 zvezka A4 latajn z vmesno črto
1 mapa A4 z elastiko
kemik piši briši

Matematika

2 zvezka A4 veliki karo (1cm karo)
1 brezčrtni zvezek
1 ravnilo – velika šablona
1 radirka
1 svinčnik B2
šilček

Družboslovje

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

Naravoslovje

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

Športna vzgoja

športni copati, vrečka, kratka majica, kratke hlače

Glasba

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

ostale potrebščine

šolski copati z gumijastim podplatom
škarje
beležka
lesene barvice-12 barv
flomastri-12 barv
mekol lepilo , 130 g
prozorni ovitki za zvezke

Likovna umetnost

1 šolski likovni blok, A3, 30-listni (različne vrste papirja)
1 svinčnik
1 črn navaden flomaster
1 lepilo za papir v stiku
1 komplet tempera barv - iz prejšnjega leta
1 paleta- iz prejšnjega leta
2 čopiča, ploščata (1x 5 mm, 1x 10 mm)- iz prejšnjega leta
2 čopiča, okrogla (1x ozek, 1x širok)- iz prejšnjega leta
1 A4 kolaž papir, 24 barvni - dopolnite iz prejšnjega leta
1 tekoče lepilo za papir ali les, 130g- iz prejšnjega leta
1 škarje- iz prejšnjega leta
1 širok plastičen lonček za vodo (lahko od 1l jogurta)
1 bombažna krpa za brisanje pripomočkov in zaščitna majica
Potrebščine so lahko iz preteklih let, potrebno jih je le očistiti, dopolniti
in podpisati. Zaželena tudi kartonasta škatla s pokrovom, v katero
učenci pospravijo likovne pripomočke.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 5. razred OPP NIS
Vse učbenike in delovne zvezke za PP zagotovimo v šoli!
Predmet

Šolske potrebščine

Slovenščina

2 zvezka A4 latajn z vmesno črto
1 mapa A4 z elastiko
kemik piši briši ali nalivno pero

Matematika

2 zvezka A4 veliki karo (1 cm karo)
1 brezčrtni A4 zvezek
1 ravnilo – velika šablona
1 radirka
1 svinčnik B2
šilček
šestilo

Družboslovje

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

Naravoslovje

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

Športna vzgoja

športni copati, vrečka, kratka majica, kratke hlače

Glasba

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

Gospodinjstvo

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto
predpasnik

Ostale potrebščine

šolski copati z gumijastim podplatom
beležka
škarje
lepilo v stiku
lesene barvice-12 barv
flomastri-12 barv
Mekol lepilo, 130 g
prozorni ovitki in etikete
šolska torba, peresnica
plastenka za vodo

Likovna umetnost

1 šolski likovni blok, A3, 30-listni (različne vrste papirja)
1 svinčnik
1 črn navaden flomaster
1 lepilo za papir v stiku
1 komplet tempera barv - iz prejšnjega leta
1 paleta- iz prejšnjega leta
2 čopiča, ploščata (1x 5 mm, 1x 10 mm)- iz prejšnjega leta
2 čopiča, okrogla (1x ozek, 1x širok)- iz prejšnjega leta
1 A4 kolaž papir, 24 barvni - dopolnite iz prejšnjega leta
1 tekoče lepilo za papir ali les, 130g- iz prejšnjega leta
1 škarje- iz prejšnjega leta
1 širok plastičen lonček za vodo (lahko od 1l jogurta)

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

1 bombažna krpa za brisanje pripomočkov in zaščitna majica
Potrebščine so lahko iz preteklih let, potrebno jih je le očistiti, dopolniti
in podpisati. Zaželena tudi kartonasta škatla s pokrovom, v katero
učenci pospravijo likovne pripomočke.

Potrebščine ZA TIT, PP, 5., 6., 7., 8. in 9. razred:
- brezčrten zvezek s črtalnikom
- ravnilo z zapisanimi milimetri
- svinčnik HB, 3H
- lepilo v stiku in mekol lepilo
- mapa s trdimi platnicami

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 6. razred OPP NIS
Vse učbenike in delovne zvezke za PP zagotovimo v šoli!
Predmet

Šolske potrebščine

Slovenščina

2 x zvezek A4 latajn z vmesno črto,
1 mapa A4 z lastiko,
kemik piši briši ali nalivno pero

Matematika

2 zvezka A4 veliki karo (1 cm karo),
1 brezčrtni A4 zvezek
ravnilo - velika šablona
geotrikotnik
šestilo
šilček in svinčnik B2

Družboslovje

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto,
SLOVENIJA, TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID, plastificiran
zemljevid s priloženim flomastrom in gobico, MK

Naravoslovje

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

Gospodinjstvo

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto
predpasnik

Športna vzgoja

športni copati, vrečka, kratka majica, kratke hlače

Glasba

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto,

Ostali pripomočki

škarje
beležka
lesene barvice-12 barv
flomastri-12 barv
prozorni ovitki za zvezke
lepilo v stiku
šilček
radirka
nedrseči šolski copati, vrečka za copate
šolska torba, peresnica
plastenka za vodo

Likovna umetnost

1 šolski likovni blok, A3, 30-listni (različne vrste papirja)
1 svinčnik
1 črn navaden flomaster
1 lepilo za papir v stiku
1 komplet tempera barv - iz prejšnjega leta
1 paleta - iz prejšnjega leta
2 čopiča, ploščata (1x 5 mm, 1x 10 mm)- iz prejšnjega leta
2 čopiča, okrogla (1x ozek, 1x širok)- iz prejšnjega leta
1 A4 kolaž papir, 24 barvni - dopolnite iz prejšnjega leta
1 tekoče lepilo za papir ali les, 130g- iz prejšnjega leta
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1 širok plastičen lonček za vodo (lahko od 1l jogurta)
1 bombažna krpa za brisanje pripomočkov in zaščitna majica
1 linolej A4
Potrebščine so lahko iz preteklih let, potrebno jih je le očistiti, dopolniti
in podpisati. Zaželena tudi kartonasta škatla s pokrovom, v katero
učenci pospravijo likovne pripomočke.
Potrebščine ZA TIT, PP, 5., 6., 7., 8. in 9.razred:
- brezčrten zvezek s črtalnikom
- ravnilo z zapisanimi milimetri
- svinčnik HB, 3H
- lepilo v stiku in mekol lepilo
- mapa s trdimi platnicami
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Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 7. razred OPP NIS
Vse učbenike in delovne zvezke za PP zagotovimo v šoli!
Predmet

Šolske potrebščine

Slovenščina

2 zvezka A4 latajn z vmesno črto
1 mapa A4 z lastiko

Matematika

2 zvezka A4 1cm karo
1 brezčrtni zvezek
1 svinčnik B2
1 ravnilo – velika šablona, 1 geotrikotnik, 1 šestilo

Družboslovje

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto, SLOVENIJA, TOPOGRAFSKI IN NEMI
ZEMLJEVID, plastificiran
zemljevid s priloženim flomastrom in gobico, MK

Naravoslovje

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

Gospodinjstvo

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto
predpasnik

Športna vzgoja

športni copati, vrečka, kratka majica, kratke hlače

Glasba

1 zvezek A4 latajn z vmesno črto

Ostali pripomočki

nalivno pero, vložki za nalivno pero
škarje
beležka
lesene barvice -12 barv
flomastri -12 barv
prozorni ovitki za zvezke
lepilo
šilček
radirka
nedrseči šolski copati, vrečka za copate
šolska torba, peresnica
zobna ščetka in lonček

Angleščina

1 zvezek A4 črtast - iz prejšnjega leta, če je le mogoče

Likovna umetnost

1 šolski likovni blok, A3, 30-listni (različne vrste papirja)
1 svinčnik
1 črn navaden flomaster
1 lepilo za papir v stiku
1 komplet tempera barv - iz prejšnjega leta
1 paleta - iz prejšnjega leta
2 čopiča, ploščata (1x 5 mm, 1x 10 mm)- iz prejšnjega leta
2 čopiča, okrogla (1x ozek, 1x širok)- iz prejšnjega leta
1 A4 kolaž papir, 24 barvni - dopolnite iz prejšnjega leta
1 tekoče lepilo za papir ali les, 130g- iz prejšnjega leta
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1 širok plastičen lonček za vodo (lahko od 1l jogurta)
1 bombažna krpa za brisanje pripomočkov in zaščitna majica
1 linolej A4 (pregledati ali je ostal iz prejšnjega leta)
Potrebščine so lahko iz preteklih let, potrebno jih je le očistiti, dopolniti
in podpisati.
Potrebščine ZA TIT, PP, 5., 6., 7., 8. in 9.razred:
- brezčrten zvezek s črtalnikom
- ravnilo z zapisanimi milimetri
- svinčnik HB, 3H
- lepilo za papir
- mapa s trdimi platnicami

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 8., 9. in 10. razred OPP NIS
Vse učbenike in delovne zvezke za PP zagotovimo v šoli!
Predmet

Šolske potrebščine

Slovenščina

2 zvezka A4 (navaden črtast)

Matematika

2 zvezka A4 1cm karo/lahko tudi mali karo
1 brezčrtni zvezek
1 ravnilo – velika šablona
1 radirka
1 svinčnik B2
šilček
geotrikotnik
šestilo
kalkulator

Družboslovje

1 zvezek A4 (navaden črtast)

Naravoslovje

1 zvezek A4 (navaden črtast)

Gospodinjstvo

1 zvezek A4 - zvezek iz prejšnjih let,
predpasnik

Športna vzgoja

športni copati, vrečka, kratka majica, kratke hlače

Glasba

1 zvezek A4 - iz prejšnjih let

Angleščina

1 zvezek A4 črtast - iz prejšnjega leta, če je le mogoče

Likovna umetnost

1 šolski likovni blok, A3, 30-listni (različne vrste papirja)
1 svinčnik
1 črn navaden flomaster
1 lepilo za papir v stiku
1 komplet tempera barv - iz prejšnjega leta
1 paleta- iz prejšnjega leta
2 čopiča, ploščata (1x 5 mm, 1x 10 mm)- iz prejšnjega leta
2 čopiča, okrogla (1x ozek, 1x širok)- iz prejšnjega leta
1 A4 kolaž papir, 24 barvni - dopolnite iz prejšnjega leta
1 tekoče lepilo za papir ali les, 130g- iz prejšnjega leta
1 širok plastičen lonček za vodo (lahko od 1l jogurta)
1 bombažna krpa za brisanje pripomočkov in zaščitna majica
1 linolej A5 (pregledati ali je ostal iz prejšnjega leta)
Potrebščine so lahko iz preteklih let, potrebno jih je le očistiti, dopolniti
in podpisati.

TIT, PP za 5., 6., 7., 8, 9.
razred

1 brezčrten zvezek s črtalnikom
1 ravnilo z zapisanimi milimetri
1 svinčnik HB, 3H
1 lepilom za papir
1 mapa s trdimi platnicami
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OSTALO:

šolski copati z nedrsečim podplatom
peresnica, svinčnik (priporočamo trirobno obliko), nalivno
pero/kemični svinčnik, radirko, rdeče pisalo, barvice (priporočamo
kvalitetne - bolj mastne barvice), flomastri, ravnilo, škarje, lepilo v
stiku, šilček, mapo za vlaganje listov z elastiko
zobna ščetka in lonček – za zobno preventivo

Vsi zvezki naj bodo zaviti in podpisani.
Ravnateljica OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Irena Kodele Krašna, potrjujem seznam delovnih zvezkov
in drugih učnih gradiv po izboru učiteljev, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali
pri pouku v šolskem letu 2021/2022.
Soglasje Sveta staršev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina k skupni nabavni ceni učnega gradiva je bilo
pridobljeno 18. 5. 2021.

Irena Kodele Krašna,
ravnateljica
V Ajdovščini, 1. 6. 2021

__________________

