Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

Seznam potrebščin po razredih v šolskem letu 2021/22
razred: 1
Učbenik

Po objavljenem seznamu

Delovni zvezek

Po objavljenem seznamu

Geometrijsko orodje

- mala šablona

Pribor za pisanje
- peresnica - 2 x navaden svinčnik HB, - šilček,
Pribor za risanje
- suhe barvice (12) - voščenke (12)
- flomastri tanki (12) - blok z risalnimi listi (20 kom)
- vodene barvice - tanek čopič št. 6 - debel čopič št. 16
- črn debel vodoodporen flomaster s pristriženo špico (da lahko piše
tanko in debelo)
- oglje v svinčniku
Drugi pribor
- otroške škarje (levičarji / desničarji)
- Kolaž papir - lepilo stik
- bela das masa ½ kg - kovček
- šolske copate - športna oprema
- paket robčkov 100 kom
- prozorna mapa
Predmeti
Slovenski jezik - velik zvezek s črtami (11mm z vpisanimi črkami)
- velik zvezek brez črt
Matematika
- velik zvezek s kvadratki (1cm x 1cm - z vpisanimi
številkami)
Angleški jezik
- velik zvezek s črtami
Italijanski jezik -zvezek brez črt
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE IN ZAVITE!
Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

Seznam potrebščin po razredih:
Učbenik

razred: 2.
Po objavljenem seznamu – dobijo v
šoli
Po objavljenem seznamu – dobijo v
šoli
mala šablona
peresnica- suhe barvice, svinčnik,
pero (po novem letu), šilček, radirka,
flomastri, rdeč kemični svinčnik
kartonasta mapa, prozorna mapa,
vrečka s copati, papirnati robčki

Delovni zvezki
Geometrijsko orodje
Pribor za pisanje

Drugi pribor
Predmeti
Slovenski jezik

Matematika
Likovna umetnost

Šport
Spoznavanje okolja
Glasbena umetnost
Tuj jezik angleščina
Interesna dejavnost italijanščina

-mali zvezek (črte 11mm) večji
format (TAKO LAHKO, ABC…)
-2 velika polvrstična zvezka (črte
obojestransko)
velik zvezek s kvadratki ( 1x1 cm)
vodene barvice, lonček, dva ploščata
čopiča (debel in tanek), risalni blok
(30 listov), kolaž papir, voščenke,
črn vodoodporen flomaster, lepilo
(stik), škarje, DAS masa (mala),
oglje v škatlici, bela tempera, krpica
kratke hlače in majica s kratkimi
rokavi v vrečki za telovadbo
velik zvezek s črtami
mali zvezek ( črte 11mm)
velik zvezek brez črt
Velik zvezek s črtami

Vsi delovni zvezki, zvezki in pripomočki morajo biti podpisani (ime,
priimek in razred).
Prvi šolski dan naj učenci prinesejo mapo, vse zvezke in peresnico.

Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

Seznam potrebščin po razredih:
Delovni zvezki (dobite v
šoli)
Geometrijsko orodje
Pribor za pisanje

Drugi pribor
Predmeti
Slovenski jezik
Matematika
Likovna umetnost

Spoznavanje okolja
Glasbena umetnost
Tuj jezik angleščina
Interesna dejavnost
italijanščina
Šport
Šolski copati

razred: 3.

Po objavljenem seznamu
velika šablona
peresnica - navaden lesen svinčnik,
šilček, navadno nalivno pero, rdeč kemik,
radirka, suhe barvice, moder tanek
flomaster piši-briši
lepilo v stiku, škarje, kartonasta mapa
1 velik polvrstični zvezek (črte na obeh
straneh) in 1 velik zvezek s črtami
velik zvezek s kvadratki (1cm x1cm)
vodene barvice, 3 ploščati čopiči (št. 2, 6,
14), paleta, 4 tempera barve v večji tubi
(rdeča št. 400, modra št. 700, rumena št.
200, bela), risalni blok (20 listov), črna
tempera v majhni tubi, črn šeleshamer
A3, voščenke, kolaž papir, črn
vodoodporni flomaster (naj bo tanek in
debel),
star časopisni papir, lonček, flomastri,
250 g bele DAS mase, oglje, barvne
krede, krpica, plastelin (Koh-i-noor)
velik zvezek s črtami
mali zvezek s črtami
velik črtani zvezek
velik zvezek s črtami
kratke hlače, majica s kratkimi rokami,
telovadni copati, brisačka (vse v torbici
za telovadbo)
šolski copati v vrečki.

Za prvi šolski dan naj učenci prinesejo vse šolske potrebščine, razen
športne opreme.
Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

Seznam potrebščin po razredih:
Učbenik
Delovni zvezek
Pribor za pisanje

Drugi pribor
Predmeti
Slovenski jezik
Matematika
Geometrijsko orodje
Angleški jezik
Italijanski jezik
Likovna umetnost
Pripomočki

Glasbena umetnost
Družba
Naravoslovje in tehnika
Šport

razred: 4.

Po objavljenem seznamu
Po objavljenem seznamu
Peresnica - suhe barvice, svinčnik, rdeč
in moder kemik, nalivno pero, šilček,
radirka
šolski copati, trda mapa
velik zvezek s črtami
velik zvezek s kvadratki (1 cm), mala in
velika šablona, šestilo(navadno), geo
trikotnik
velik zvezek s črtami
velik zvezek s črtami
20 risalnih listov, tempera barve – velike
tube (osnovne barve: rdeča, rumena,
modra, bela, črna-najboljše so AERO),
vodene barve (lahko rabljene), čopiči:
št. 6 in 16, paleta, lonček, krpa,
voščenke, oglje, črn vodoodporen
flomaster (obojestranski – debel, tanek),
oglje v svinčniku, kolaž papir, škarje,
lepilo, das masa, star časopisni papir
(vse v škatli s pokrovom)
velik zvezek s črtami
velik zvezek s črtami, zemljevid
Slovenije
velik zvezek s črtami
športna oprema, telovadni copati v
primerni torbi – nahrbtniku, brisača

Vsi učbeniki, delovni zvezki, zvezki in pripomočki morajo biti ZAVITI in
PODPISANI (ime, priimek in razred).
Prvi šolski dan naj učenci prinesejo s seboj dva velika zvezka s črtami in
peresnico.
Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

Seznam potrebščin po razredih:
Učbeniki
Delovni zvezki
Geometrijsko orodje
Pribor za pisanje

Drugi pribor
Slovenski jezik
Matematika
Angleški jezik
Italijanski jezik
Likovna umetnost

Glasbena umetnost
Družba
Naravoslovje in tehnika
Gospodinjstvo
Šport

razred: 5.
po objavljenem seznamu
po objavljenem seznamu
velika šablona, geotrikotnik, šestilo
Peresnica - suhe barvice, svinčnik,
rdeč kemik, nalivno pero, šilček,
radirka
šolski copati, trda mapa
1 velik zvezek s črtami
velik zvezek s kvadratki (1cm)
velik zvezek s črtami
velik zvezek s črtami
risalni blok (20 listni), vodene
barve (stare), tempera barve v
škatli (osnovne barve: rdeča,
modra, rumena, bela, črna)
čopiči: 2 mehka za vodene
barvice, 2 ploščata za tempera
barve št. 6 in 16, paleta, lonček,
krpa, voščenke, oglje (palčke),
črn vodoodporen flomaster
(obojestranski – debel, tanek),
kolaž papir, škarje, lepilo, star
časopisni papir, Das masa (vse v
škatli s pokrovom)
velik notni zvezek
velik zvezek s črtami
velik zvezek s črtami
velik zvezek s črtami
športna oprema, telovadni copati v
primerni torbi – nahrbtniku, brisača

Vsi učbeniki, delovni zvezki, zvezki in pripomočki morajo biti podpisani
(ime, priimek in razred).
Prvi šolski dan naj učenci prinesejo s seboj dva velika zvezka s črtami in
peresnico.
Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

Seznam potrebščin po razredih:

razred: 6.

Učbenik
Delovni zvezek
Predmeti
Slovenski jezik

Po objavljenem seznamu
Po objavljenem seznamu

Matematika

zvezek A4 z malimi kvadratki
geotrikotnik, šestilo
navaden ali tehnični svinčnik
veliki zvezek s črtami
veliki zvezek s črtami
velik zvezek s črtami, svinčnik B
(ne tehnični), radirka, šilček
velik notni zvezek in velik zvezek s
črtami, oba lahko iz prejšnjih
razredov
velik zvezek s črtami, za domače
učenje
- za domače učenje priporočamo
Atlas sveta za osnovne in srednje
šole.
velik zvezek s črtami
- mapa za vstavljanje listov ali
velik črtast zvezek – A4 format
- lepilo, lepilni trak, svinčnik,
barvice, moder kemični svinčnik
velik črtast zvezek
velik zvezek (nizki karo )
mapa za vstavljanje listov ali velik
črtast zvezek – A4 format,
barvice, flomastri, predpasnik
obvezen
športna oprema

Angleški jezik
Italijanski jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost

Geografija

Zgodovina
Naravoslovje

Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo

Šport

- debelejši velik zvezek s črtami in
- pet črtastih pol.

Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

Seznam potrebščin po razredih:

razred: 7.

Učbenik in Delovni zvezek
Predmeti
Slovenski jezik

Po objavljenem seznamu

Matematika

zvezek A4 z malimi kvadratki
geotrikotnik, šestilo
navaden ali tehnični svinčnik
veliki zvezek s črtami
veliki zvezek s črtami
velik črtast zvezek od lanskega
leta, svinčnik B (ne tehnični),
radirka, šilček
velik notni zvezek in velik zvezek s
črtami, oba lahko iz prejšnjih
razredov
velik zvezek s črtami, za domače
učenje priporočamo Atlas sveta
za osnovne in srednje šole
velik zvezek s črtami

- debelejši velik zvezek s črtami in
- pet črtastih pol.

Angleški jezik
Italijanski jezik
Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Geografija

Zgodovina
Domovinska in državljanska
kultura ter etika
Naravoslovje

velik zvezek s črtami

Tehnika in tehnologija

- mapa za vstavljanje listov ali
velik črtast zvezek – A4 format
- lepilo, lepilni trak, svinčnik,
barvice, moder kemični svinčnik
velik zvezek A4 format (mali karo )
večji geotrikotnik
Pribor za risanje (tehnični svinčnik
0,5 ali dva navadna svinčnika : HB
in 2B, radirka, šestilo)

Šport

športna oprema

Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

Seznam potrebščin po razredih:

razred: 8.

Učbenik in Delovni zvezek
Slovenski jezik

Po objavljenem seznamu
- debelejši velik zvezek s črtami in
- pet črtastih pol.

Matematika

zvezek A4 z malimi kvadratki
geotrikotnik, šestilo
navaden ali tehnični svinčnik
veliki zvezek s črtami
veliki zvezek s črtami
velik črtast zvezek od lanskega
leta, svinčnik B (ne tehnični),
radirka, šilček
velik notni zvezek in velik zvezek s
črtami, oba lahko iz prejšnjih
razredov
velik zvezek s črtami, za domače
učenje priporočamo Atlas sveta
za osnovne in srednje šole
velik zvezek s črtami
velik zvezek s črtami

Angleški jezik
Italijanski jezik
Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Geografija

Zgodovina
Domovinska in državljanska
kultura ter etika
Fizika

Kemija
Biologija
Tehnika in tehnologija

Šport

veliki zvezek z malimi kvadratki
geotrikotnik, šestilo
navaden ali tehnični svinčnik
žepno računalo
velik črtast zvezek – A4 format
periodni sistem elementov
mapa za vstavljanje listov ali velik
črtast zvezek – A4
velik zvezek A4 format (mali karo),
večji geotrikotnik, pribor za risanje
(tehnični svinčnik – 0,5 ali dva
navadna svinčnika – HB in 2B,
radirka , šestilo
športna oprema

Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

Seznam potrebščin po razredih:

razred: 9.

Učbeniki, delovni zvezki
Predmeti
Slovenski jezik

Po objavljenem seznamu

Matematika

zvezek A4 z malimi kvadratki
geotrikotnik, šestilo
navaden ali tehnični svinčnik
veliki zvezek s črtami
veliki zvezek s črtami
velik črtast zvezek od lanskega
leta, svinčnik B (ne tehnični),
radirka, šilček
velik notni zvezek in velik zvezek s
črtami, oba lahko iz prejšnjih
razredov
velik zvezek s črtami, obvezen je
ročni zemljevid Slovenije
velik zvezek s črtami
velik zvezek z malimi kvadratki
geotrikotnik, šestilo
navaden ali tehničen svinčnik
žepno računalo
velik črtast zvezek – A4 format
periodni sistem elementov
mapa za vstavljanje listov ali velik
črtast zvezek – A4 format
športna oprema
/

Angleški jezik
Italijanski jezik
Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Geografija
Zgodovina
Fizika

Kemija
Biologija
Šport
Gospodinjstvo

- debelejši velik zvezek s črtami in
- pet črtastih pol.

Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

PODRUŽNICA LOKEV

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED







2 torbi (nahrbtnik + kovček)
vrečka iz blaga za copate + copati
velik zvezek brez črt (srednje debel)
mali zvezek s črtami brez roba (11 mm)
mali zvezek s kvadratki brez roba (11 cm)
Vsi zvezki in delovni zvezki naj bodo zaviti in opremljeni z nalepko (ime, priimek, razred).
 PERESNICA: suhe barvice, 2 navadna svinčnika brez radirke (trdota: HB), šilček, flomastri,

škarje z zaobljeno konico.
 LIKOVNA UMETNOST (v škatli od delovnih zvezkov): vodene barvice, bela tempera

barvica, črn vodoodporen flomaster (srednje debel), 3 čopiči različnih debelin – odrezani, 1
plastičen lonček s prekati, plastelin, voščenke (debele), krpice za čiščenje lik. pribora, Das
masa (bela – 0,5 kg) in risalni listi (20)






kolaž papir
lepilo
kartonasta mapa
mala šablona
beležka

 PODALJŠANO BIVANJE: velik zvezek s črtami, zobna ščetka in zobna pasta

VSE NAJ BO OZNAČENO (IME IN PRIIMEK)!
 ŠPORT (v vrečki): majica s kratkimi rokavi, kratke hlače ali trenerka.

NE: radirka, brisalec, kemični svinčnik.

Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

PODRUŽNICA LOKEV







ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 2. RAZRED

2 torbi (nahrbtnik + kovček)
vrečka iz blaga za copate + copati
velik zvezek brez črt (srednje debel)
velik zvezek s črtami brez roba (11 mm)
velik zvezek s kvadratki brez roba (11 cm)
velik polvrstični zvezek

 PERESNICA: suhe barvice, 2 navadna svinčnika brez radirke (trdota: HB), šilček, flomastri,

škarje z zaobljeno konico, *pero.
 LIKOVNA UMETNOST (v škatli od delovnih zvezkov): vodene barvice, bela tempera barva,

3 čopiči različnih debelin – odrezani, črn vodoodporen flomaster (srednje debel), 1 plastičen
lonček s prekati, plastelin, krpice za čiščenje lik. pribora, voščenke, Das masa (bela – 0,5 kg)
in risalni listi (20)
 kolaž papir
 lepilo
 kartonasta mapa
 prozorna (polivinilna) mapa
 mala šablona
 beležka
 PODALJŠANO BIVANJE: velik zvezek s črtami (lahko od lanskega leta), zobna ščetka in

zobna pasta
VSE NAJ BO OZNAČENO (IME IN PRIIMEK)!
 ŠPORT (v vrečki): majica s kratkimi rokavi, kratke hlače ali trenerka.

Šolske potrebščine naj bodo zavite in označene.
NE: radirka, brisalec, kemični svinčnik.
*Pero bodo začeli uporabljati proti koncu koledarskega leta, zato naj ga otrok še ne prinese v šolo.
Priporočamo vam, da kupite pero, ki nima kovinske konice, ker ne packa.
Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

PODRUŽNICA LOKEV

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED

 SLOVENSKI JEZIK:
1 velik zvezek s širokimi vrsticami (11 mm) – brez roba;
 MATEMATIKA:
1 velik zvezek s kvadratki (1cm × 1cm), velika in mala šablona;
 ANGLEŠKI JEZIK: veliki zvezek s črtami;
 SPOZNAVANJE OKOLJA:
1 velik zvezek s črtami (11 mm);
 GLASBENA UMETNOST:
1 mali zvezek s črtami;
 LIKOVNA UMETNOST (v škatli od delovnih zvezkov):
vodene barvice, osnovne tempera barvice: rdeča, rumena, modra,
bela, črna; 1 plastičen lonček s prekati, paleta, 3 čopiči različnih
debelin, kolaž papir, voščenke, 2 črna vodoodporna flomastra različnih debelin,
svinčnik-oglje, črn tuš; Das masa -0,5 kg (bela), 30 risalnih listov;
krpice za čiščenje lik. pribora, star časopisni papir;
 ŠPORT:
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, trenerka (pozimi), športni copati;
 PERESNICA:
pero, 2 navadna svinčnika (HB), suhe barvice, flomastri, rdeč kemični svinčnik,
šilček, radirka;
 lepilo
 škarje
 beležka
 kartonska in polivinilna (prozorna) mapa
 vrečka s šolskimi copati
Podaljšano bivanje: velik zvezek s črtami (lahko od lanskega leta), zobna ščetka in zobna
pasta

Šolske potrebščine naj bodo zavite in označene.

Oblikujemo vrednote.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana ♦ Kosovelova ulica 6 ♦ 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 ♦ Fax: +386 5 73 11 890

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

PODRUŽNICA LOKEV

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED

 SLOVENSKI JEZIK:
1 velik zvezek s črtami;
 MATEMATIKA:
1 velik zvezek s kvadratki (1cm × 1cm), velika šablona, geotrikotnik, šestilo;
 ANGLEŠKI JEZIK:
veliki zvezek s črtami;
 DRUŽBA:
velik zvezek s črtami;
 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA:
velik zvezek s črtami;
 GOSPODINJSTVO:
veliki zvezek s črtami;
 GLASBENA UMETNOST:
mali zvezek s črtami (od lanskega leta), notni zvezek;
 LIKOVNA UMETNOST:
vodene barvice, osnovne tempera barvice: rdeča, rumena, modra, bela, črna;
plastičen lonček s prekati, paleta, 3 čopiči različnih debelin, kolaž papir, voščenke, 2
črna vodoodporna flomastra različnih debelin, črn tuš, svinčnik-oglje, Das masa – 0,5
kg (bela), 30 risalnih listov, krpice za čiščenje lik. pribora, star časopisni papir;
 ŠPORT:
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, trenerka (pozimi), športni copati;
 PERESNICA:
nalivno pero, navaden svinčnik, suhe barvice, rdeč kemični svinčnik, flomastri, šilček,
radirka;
 lepilo, škarje
 beležka
 kartonska in polivinilna (prozorna) mapa
 vrečka s šolskimi copati
Podaljšano bivanje: velik zvezek s črtami (lahko od lanskega leta), zobna ščetka in zobna
pasta
Šolske potrebščine naj bodo zavite in označene.

Oblikujemo vrednote.
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