Šolske potrebščine
4. razred
4 zvezki, veliki, 40-listni, črtasti ( NIT, SLJ, DRU, TJA )
1 zvezek, veliki, 40-listni, 1 cm karo ( MAT )
1 zvezek, veliki, 40-listni, črtasti ( GUM )
1 beležka
1 svinčnik, trdota HB
1 kemični svinčnik, rdeč
1 flomastri
1 nalivno pero ali katerokoli pisalo na bombice/vložke
1 paket bombic/vložkov za nalivno pero
1 brisalnik črnila
1 barvni svinčniki – barvice
1 radirka
1 šilček
1 lepilo mekol 130g
1 kartonska mapa
1 likovni blok, Radeče, velikosti A3, 30-listni (NE OBIČAJEN RISALNI BLOK Z
RISALNIMI LISTI)
1 tempera barvice Aero, velike tube 42 ml (bela, črna, rumena (št. 200), rdeča (št. 400,
403),
modra (št. 700), zelena (št. 803))
1 kolaž papir, velikosti A4, 24-barvni
1 modelirna masa, 500 g, bela
1 modelirna masa, 500 g, rjava
1 škarje, zaobljene
1 samolepilni trak
1 komplet čopičev: ploščati in okrogli
1 ravnilo noma 5, velika šablona
1 geotrikotnik
1 šestilo
1 šolski copati, nedrseči
1 šolska torba
1 torba za športno opremo
1 peresnica

Šolske potrebščine za 5. razred
2 zvezka, velika, 50-listna, črtasta NIT, DRU
1 zvezek, velik, črtasti, TJA (priporočljivo trde platnice)
1 zvezek, velik , črtasti GOS
1 zvezek, velik, mali karo, 80 listni MAT
1 zvezek, velik, brezčrtni, MAT
1 zvezek, veliki, 80-listni, črtasti SLJ
1 zvezek, mali, 50-listni, črtasti GUM
lahko tudi od lanskega leta, če ni še porabljen
1 notni zvezek, mali A5 16
1 beležka
1 svinčnik, trdota HB, B5 (B4, B6 ... - risarski svinčnik)
1 kemični svinčnik, moder
1 kemični svinčnik, rdeč
1 črni flomaster
1 nalivno pero
1 vložki za nalivno pero
1 brisalnik črnila
1 barvni svinčniki – barvice 12
1 voščenke (lahko stare, rabljene, polomljene)
1 flomastri
1 radirka
1 šilček
1 škarje
1 kartonska mapa z zavihki
10 kosov pole papirja, črtaste,
10 kosov beli listi A4,
1 kolaž papir, velikosti A4, 24-barvni
1 likovni blok, Radeče, velikosti A3, 30-listni (NE OBIČAJEN RISALNI BLOK Z
RISALNIMI LISTI)
tempera barvice Aero, velike tube 42 ml (bela, črna, rumena (št. 200), rdeča (št. 400,
403), modra (št. 700), zelena (št. 803))
1 lonček za vodo
paleta ali plastični piknik krožniki
1 komplet čopičev: ploščati in okrogli
1 geotrikotnik
1 šestilo
1 vrečka za športno vzgojo
1 šolski copati, usnjeni, nedrseči
1 šolska torba in peresnica

