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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 8. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

MATEMATIKA






ANGLEŠKI JEZIK



črtani zvezek z mehkimi platnicami, format A4
1 navadno mapo
5 črtnih pol in 10 belih brezčrtnih listov, format A4
veliki zvezek A4 (nizki karo) – lahko lanski, geotrikotnik, šestilo,
rdeče pisalo, modro pisalo, svinčnik, radirka, žepno računalo
(kupljeno v 6. razredu)
črtani zvezek, A4 format, mehke platnice

FIZIKA






zvezek A4, mali karo, mehke platnice
žepno računalo, geotrikotnik, šestilo, tehnični svinčnik, radirka
tanko pisalo: zeleno, rdeče, modro in črno
zvezek A4, črtast, periodni sistem elementov

GEOGRAFIJA





zvezek A4, črtast
navadne barvice, svinčnik, nalivnik ali kemični svinčnik
črtani zvezek, A4 format, mehke platnice

ZGODOVINA



črtani zvezek, A4 format, mehke platnice (lahko tudi lanski)

GLASBENA UMETNOST



lanskoletni zvezek ali črtani zvezek

SLOVENSKI JEZIK

KEMIJA
BIOLOGIJA

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA 

VZGOJA TER ETIKA
LIKOVNA UMETNOST



























lanskoletni zvezek ali A4 črtast zvezek
navadne barvice
Kupijo starši :
tempera barvice – izključno Aero tempere :
3x male : karmin rdeča -401
3x male : magenta rdeča – 403
3x male : oranžna
3x male : rumena
3x male : bela
1x črna
3x male : ultramarin modra – 700
2x mali : cyan modra- 703
2x mali : pariško modra- 701
2x mali : modrozelena – 803
1x – listnato zelena
starši naj ne kupujejo dodatno rjave in oker
tempere so namenjene vsem učencem od 5- do 9. razreda
Svinčniki : HB, B/ 2,
flomastri,
oglje,
tuš,
voščenke (TOZ),
lepilo,
kolaž,
krpica ali brisačka,
škarje,
lonček za vodo,
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paleta,
kartonasta škatla od čevljev.

Ostale potrebščine bomo za vse otroke naročili v šoli. To so:






ŠPORT
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

NAČINI PREHRANJEVANJA

20 risalnih listov,
linolej za grafiko- A3 format
paleta: izključno ploščata brez lukenj , oz. samo ob strani
kvalitetne čopiče : ploščate- najtanjši , tanki, srednji in debel
čopič

Prispevek za te potrebščine boste starši plačali preko položnice v
mesecu septembru.
 športna oprema (majica, kratke hlače, trenirka)
 športni copati
 1x svinčnik s trdo mino 5H, 1x svinčnik trdote B ali HB,
 2 trikotni ravnili ( veliki, - en trikotnik dolžine vsaj 25 cm)
 radirka , šilček, šestilo
 stari zvezek za TIT iz prejšnjega leta



črtast zvezek

Želimo ti vesele počitnice, polne lepih in zanimivih dogodivščin!

