Šolske potrebščine
1. razred
ZVEZKI:
SLO: 1 mali zvezek B5, črtast z vmesno črto
MAT: 1 veliki A4,1cm karo
SPO: 1 veliki A4, brezčrtni zvezek
ANG: 1 veliki A4, brezčrtni zvezek
GUM: 1 mali brezčrtni zvezek
PODALJŠANO BIVANJE: 1 veliki A4, brezčrtni zvezek
1 beležka
1 mapa A4
OSTALE POTREBŠČINE:
peresnica
2 kakovostna svinčnika, trdota HB
šilček
radirka
lesene barvice
flomastri
škarje
Mekol lepilo + 1 lepilo v stiku
ravnilo noma 5, velika šablona
ravnilo noma 1, mala šablona
voščene barvice
risalni blok z navadnimi risalnimi listi
kolaž papir
paleta za mešanje barv
lonček za vodo
komplet čopičev (tanek, srednji, debel)
zaščitno oblačilo za likovno umetnost (stara majica ali predpasnik)
škatla za shranjevanje likovnih pripomočkov
komplet AERO tempera barv + posamezne tempera barvice AERO (42 ml):
bela, rumena, rdeča, modra
telovadna oprema (kratka majica + hlače + športni copati)
šolska torba
usnjeni nedrseči šolski copati

Šolske potrebščine
2. razred
ZVEZKI:
SLO: 2 mala zvezka B5, črtasta z vmesno črto
MAT: 1 veliki A4,1cm karo
SPO: 1 veliki A4, črtast z vmesno črto
ANG: 1 veliki A4, črtast zvezek
GUM: 1 mali zvezek B5, črtast z vmesno črto
2 kakovostna svinčnika, trdota HB
šilček
radirka
mapa A4
kolaž papir
risalni blok z listi
paleta za mešanje barv
tempera barve AERO
voščene barvice
lesene barvice
flomastri
škarje
lonček za vodo
komplet čopičev
zaščitno oblačilo za likovno vzgojo
lepilo v stiku, mekol lepilo
ravnilo noma 5, velika šablona
ravnilo noma 1, mala šablona
šolski copati
šolska torba
peresnica
beležka
škatla za shranjevanje likovnih pripomočkov
športna oprema

Šolske potrebščine
3. razred
ZVEZKI:
SLO:
MAT:
SPO:
ANG:
GUM:
+

1 velik A4, črtast z vmesno črto
1 velik A4, karo, kvadrat 1 cm
1 velik A4, črtast
1 velik A4, črtast
1 mali A5, črtast
1 zvezek za PB (s črtami ali brez)

1 trda mapa A4 z elastiko
1 beležka
1 peresnica
1 svinčnik, trdota HB
1 radirka
1 šilček
1 nalivno pero
1 rdeč kemični svinčnik
1 flomastri
1 barvice
1 voščene barvice
1 škarje
1 samolepilni trak
1 ravnilo noma 1, mala šablona
1 ravnilo noma 5, velika šablona
1 lepilo
1 kolaž papir
1 likovni blok, A3, 30-listni
1 modelirna masa, bela ali rjava
1 tempera barve AERO (42ml) 10 v kompletu + posamezne št. 403, 703
1 paleta za mešanje barv
3 čopiči različne velikosti (1 širok ploščat) + 1 lonček za vodo
1 staro majico ali predpasnik + 1 škatlo za shranjevanje likovnih pripomočkov
1 šolski copati, usnjeni, nedrseči
šolska torba
športna oprema

