
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 8. RAZRED 
 

PREDMET POTREBŠČINE 

SLOVENŠČINA A4 črtan zvezek  

MATEMATIKA  A4 karo zvezek (lahko iz 7. razreda) 
šestilo 
geo trikotnik 
žepni kalkulator 

ANGLEŠČINA  A4 črtan zvezek (lahko iz 7. razreda) 

KEMIJA A4 debel črtan zvezek s trdimi platnicami (zvezek bodo imeli učenci v 
8. in 9. razredu) 
periodni sistem 

FIZIKA  A4 zvezek (karo) 

GEOGRAFIJA  A4 črtan zvezek (iz 7. razreda) 

ZGODOVINA  A4 črtan zvezek (iz 7. razreda) 

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN 
ETIKA 

Učenci imajo SDZ, v katerega tudi pišejo, zato zvezka ne potrebujejo. 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  
 

A4 brezčrtni zvezek (iz 7. razreda) 
geo trikotnik (bolje velik) 
radirka 
šilček 
svinčnik HB in svinčnik 2H  
šestilo 

 

Material (kovina...) bo priskrbela šola. Zaračunal se bo glede na 

nakup. Ne več kot 5 €. 

IP  NEMŠČINA 2  A4 črtan zvezek (lahko je nadaljevanje iz 7. razreda) 

IP ŠPANŠČINA 1  A4 črtan zvezek 

ŠPORT majica in hlače, šolski copati z gumiranim podplatom ali športni 
copati z mehkim podplatom, ki bodo namenjeni samo notranji 
uporabi in jih bodo učenci uporabljali samo pri pouku športa – 
obutev za zunanjo uporabo v telovadnici ni dovoljena 

LUM Navadne svinčnike, barvice, flomastre, škarje in navadno lepilo za 
papir sami prinašajo k pouku LUM. 
Preostali material za LUM (tempera in ostale barve: tiskarske, 

pastelne barve, akrilne barve, barve za steklo in keramiko, voščenke, 

čopiče, pripomočke za grafiko – nožke za linolej in linolej, glino, 

lepilo mekol, bel navadni A4 papir, šeleshamer papir...), učenci 

dobijo v šoli. V ta namen bomo prispevek za nabavo tega materiala v 

višini 4 € prišteli eni od jesenskih položnic za malico. 

 

Vse potrebščine (vsaka barvica, čopič, zvezek, copati …) naj bodo podpisane.  
Vsi učbeniki naj bodo oviti in podpisani. Učenci jih brezplačno dobijo v šoli. DZ morajo starši kupiti. 
Kjer je navedeno, učenci nadaljujejo z zapisovanjem snovi v zvezek iz 7. razreda zaradi vsebinskih, praktičnih 
in ekoloških razlogov. 

aktiv učiteljev 8. razreda 


