
  ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA IZBIRNE PREDMETE 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

  

1. RAZRED  

ANGLEŠČINA  

• zvezek, veliki format, brezčrtni   

4., 5., 6. RAZRED  

TEHNIKA  

• zvezek, veliki format, brezčrtni, 60‐listni (ki bo služil za tehniko od 4. do 8. 
razreda)  

• geometrijsko orodje (velika šablona, trikotnik, svinčnik, radirka)  
• škarje  
• lepilo  
o delovno gradivo NIP Tehnika 1 (za učence, ki predmet obiskujejo prvo leto) 

ali NIP Tehnika 2 (za učence, ki predmet obiskujejo drugo leto) ali NIP 
Tehnika 3 (za učence, ki predmet obiskujejo tretje leto) založbe Izotech   

UMETNOST  

Likovni pribor:  

• tempera barve  
• flomastri  
• svinčnik  
• risalni listi (10 kom)  

ŠPORT  

Športna oprema:   

• trenerka, dolge/kratke telovadbe hlače, majica s kratkim rokavom 
o šolski copati z nedrsečim podplatom za telovadnico ali športni copati, ki se 

uporabljajo samo v telovadnici   

o športni copati za vadbo na prostem  

 RAČUNALNIŠTVO  

  / 



OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

7. RAZRED  

NEMŠČINA I  

• zvezek, veliki format, črtasti, 60‐listni  

 

ITALIJANŠČINA I  

• zvezek, mali format, črtasti, 40‐listni   

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE   

• zvezek, veliki format, črtasti (ali pa zvezek od gospodinjstva)   

 

LIKOVNO SNOVANJE I  

Likovni pribor:  

• tempera barve  
• flomastri  
• svinčnik  
• risalni listi (5 kom)  

 

RAČUNALNIŠTVO (UREJANJE BESEDIL)  

  / 

 

 ŠPORT ZA SPROSTITEV   

Športna oprema:   

• trenerka, dolge/kratke telovadbe hlače, majica s kratkim rokavom   
• šolski copati z nedrsečim podplatom za telovadnico ali športni copati, ki se 
uporabljajo samo v telovadnici   
• športni copati za vadbo na prostem  



OBDELAVA GRADIV: LES   

• delovno gradivo Obdelava gradiv LES založbe Izotech  

  

ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA   

- brezčrtni zvezek A4 
- barvice 
- pisala 
- šestilo  
- ravnilo  

8. RAZRED  

  

NEMŠČINA II  

• zvezek, veliki format, črtasti, 60‐listni (lahko zvezek iz 7. razreda)  

  

ITALIJANŠČINA II  

• zvezek, mali format, črtasti, 40‐listni (lahko zvezek iz 7. razreda)  

  

RAČUNALNIŠTVO (MULTIMEDIJA)  

  /  

  

POSKUSI V KEMIJI   

• zvezek, veliki format, črtasti, 60-listni  

  

TURISTIČNA VZGOJA  

• zvezek za geografijo  

  



LIKOVNO SNOVANJE II  

Likovni pribor:  

• tempera barve  
• flomastri  
• svinčnik 
• risalni listi (5 kom) 

  

VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO  

• zvezek, veliki format, črtasti, 60-listni  

  

ŠPORT – KOŠARKA  

• športna oblačila (majica in hlačke)  
• košarkarska obuvala za dvorano  

  

ŠPORT – ODBOJKA  

Športna oprema:   

• trenirka, dolge/kratke telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi   
• šolski copati z nedrsečim podplatom za telovadnico ali športni copati, ki se 
uporabljajo samo v telovadnici   
• športni copati za vadbo na prostem  

  

 

 

 

 

 

  



9. RAZRED  

  

NEMŠČINA III  

• zvezek, veliki format, črtasti, 60‐listni (lahko zvezek iz 8. razreda)  

  

ITALIJANŠČINA III  

• zvezek, mali format, črtasti, 40‐listni (lahko zvezek iz 8. razreda)  

  

RAČUNALNIŠTVO (RAČUNALNIŠKA OMREŽJA)  

  /  

  

GENETIKA   

• zvezek, veliki format, črtasti, 60-listni  

  

ELEKTROTEHNIKA  

- zvezek mali karo A4 
- barvice 
- pisala 
- šestilo  
- ravnilo  
(po želji svoj kalkulator, na voljo bodo tudi šolski)  

 

LIKOVNO SNOVANJE III  

Likovni pribor:  

• tempera barve  
• flomastri  
• svinčnik  
• risalni listi (5 kom)  



ŠPORT ZA ZDRAVJE  

Športna oprema:   

• trenirka, dolge/kratke telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi   
• šolski copati z nedrsečim podplatom za telovadnico ali športni copati, ki se 
uporabljajo samo v telovadnici   
• športni copati za vadbo na prostem  
o ostala oprema po potrebi (drsanje, plavanje …)  

  

  

 


