
Seznam šolskih potrebščin za 1. razred 

Vse potrebščine (vsaka barvica, čopič, zvezek, copati …) naj bodo podpisane. 

Vse potrebščine za LUM naj bodo zložene v podpisani škatli. 

Vsi učbeniki naj bodo zaviti in podpisani. Hvala. 

 POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED POJASNILO 

 šolska torba s trdim hrbtiščem  

 copati z nedrsečim podplatom  

 vrečka iz blaga za športno opremo iz blaga, da se oblačila zračijo 

 športna oprema kratka majica, kratke hlače, nogavice 

 rezervna oblačila v šolski torbi dodatne spodnje hlače, spodnja 
majica, dolge hlače, dolga majica, 
nogavice 

 prostorna peresnica prostor za škarje, lepilo v stiku, 
barvice, flomastre … 

 4x veliki brezčrtni zvezek za SLJ, SPO, ANG 

 1x veliki brezčrtni zvezek za OPB, če je otrok vključen vanj 

 1x veliki črtni zvezek s širokim razmakom 1 
cm, temne črte 

Zajčkov zvezek ali Tako lahko 40 

 1x veliki karo zvezek  = 1cm x 1cm 

 prozorni ovitki za knjige in zvezke  

 trda mapa z elastiko trši karton 

 2x navadni ošiljeni svinčnik HB  

 radirka  

 šilček s škatlico  

 škarje  

 malo ravnilo s šablono  

 2x lepilo v stiku veliko 

 barvice običajne debeline, višje kakovosti 12 osnovnih barv, ne debele barvice 

 flomastri 12 osnovnih barv 

 plastelin v vsaj 8 barvah potrebščine za LUM (v škatli) 

 papir starega koledarja potrebščine za LUM (v škatli) 

 1x okrogli čopič, debelejši potrebščine za LUM (v škatli) 

 2 ploščata čopiča različnih debelin št. 6 in 10, potrebščine za LUM (v 
škatli) 

 lonček za vodo iz trše plastike, potrebščine za LUM (v 
škatli) 

 voščene barvice, ki se ne topijo v vodi Fabercastel, Duga, Adel, potrebščine 
za LUM (v škatli) 

 kolaž papir ne sme biti samolepilni 

  



 blok s 20 risalnimi listi trši listi, ki so na eni strani hrapavi 

 časopisni papir za zaščito miz  
 Trda mapa z elastiko (za sporočila)  
 Copati in vrečka iz blaga  

 

Vse potrebščine naj bodo podpisane z imenom in priimkom. Zvezki in delovni zvezki naj bodo 
zaviti v prozorne ovitke, da jih učenci ločijo med seboj in hitro najdejo. Vsak zvezek in 
učbenik naj ima na zunanjem ovitku tudi nalepko z imenom in priimkom. Podpisani naj bodo 
tudi čopiči, škarje, svinčniki in barvice, šolska torba ter copati. Za likovno umetnost je 
priporočljiva zaščitna majica za ustvarjanje. 

 

ŠPORTNA OPREMA ZA ŠPORTNO VZGOJO (kratke hlače, kratka majica, nogavice in vrečka iz 
blaga, da se oblačila zračijo) 
 
REZERVNA OBLAČILA v torbici (dodatne spodnje hlače, sp. majica, dolge hlače, dolga majica, 
nogavice). 
 
TEMPERE BODO SKUPNE – LITRSKE (o skupnem nakupu se bomo dogovorili na sestanku 
staršev). 

 

Aktiv učiteljic 1. razreda 


