
Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

SEZNAM  ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 6. RAZRED 
ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

Zapisane šolske potrebščine (in ostalo opremo) učenec potrebuje v šoli, a ni nujno, 

da je vse novo. Uporabi lahko tudi stare, če so še uporabne.  

 
 

SLOVENŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

- zvezek, mali A5, 50-listni, črtasti 

- mapa U-vložna  

 

MATEMATIKA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, mali karo (2x) 

 

NARAVOSLOVJE 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

ZGODOVINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti  

 

GEOGRAFIJA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

ANGLEŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

GLASBA 

- zvezek, mali, A5, 50-listni, črtasti 

 

GOSPODINJSTVO 

- zvezek, veliki, A4, 50-listni, črtasti 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

OSTALO 

- svinčnik, trdota HB (2x) 

- radirka 

- šilček 

- ravnilo 

- geotrikotnik 

- šestilo 

- nalivno pero 

- brisalec 

- barvice 

- rdeč in moder kemični svinčnik 

- škarje, lepilo 
- peresnica 
- šolski copati 

- vrečka za šolske copate in športno opremo 

- športni copati 

- kratke hlače 

- majica s kratkimi rokavi 

- šolska torba oz. nahrbtnik 



 

Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

SEZNAM  ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 7. RAZRED 
ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

Zapisane šolske potrebščine (in ostalo opremo) učenec potrebuje v šoli, a ni nujno, 

da je vse novo. Uporabi lahko tudi stare, če so še uporabne.  

 

SLOVENŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

- mapa U-vložna  

 

MATEMATIKA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, mali karo (2x) 

 

NARAVOSLOVJE 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

ZGODOVINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti (od lani) 

 

GEOGRAFIJA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti (od lani) 

 

GLASBA 

- zvezek, mali A5 (od lani) 

 

ANGLEŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

OSTALO 

- svinčnik, trdota HB (2x) 

- radirka 

- šilček 

- geotrikotnik 

- ravnilo 

- šestilo 

- nalivno pero 

- brisalec 

- barvice 

- rdeč in moder kemični svinčnik 

- škarje 

- lepilo 

- peresnica 

- šolski copati 

- vrečka za šolske copate in športno opremo 

- športni copati 

- kratke hlače, kratka majica 

- šolska torba oz. nahrbtnik 

 



Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

SEZNAM  ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 8. RAZRED 
ŠOLSKO LETO 2021/2022  

 

Zapisane šolske potrebščine (in ostalo opremo) učenec potrebuje v šoli, a ni nujno, 

da je vse novo. Uporabi lahko tudi stare, če so še uporabne.  

 

 

SLOVENŠČINA 

- zvezek, veliki A4, trde platnice, 100-listni, črtasti 

- mapa U-vložna  

 

MATEMATIKA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, mali karo (2x) 

 

BIOLOGIJA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

KEMIJA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

FIZIKA  

- zvezek, veliki A4, 50-listni, mali karo  

 

ZGODOVINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti  

 

GEOGRAFIJA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti  

 

GLASBA 

- zvezek, mali A5, 50-listni, črtasti  

 

ANGLEŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti (od lani) 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

OSTALO 

- svinčnik, trdota HB (2x) 

- radirka 

- šilček 

- geotrikotnik 

- šestilo 

- tehnični kalkulator 

- nalivno pero 

- brisalec 

- barvice 



- rdeč kemični svinčnik 

- moder kemični svinčnik 

- škarje  

- lepilo 

- peresnica 

- šolski copati 

- vrečka za šolske copate in športno opremo 

- športni copati 

- kratke hlače 

- majica s kratkimi rokavi 

- šolska torba oz. nahrbtnik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

SEZNAM  ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 9. RAZRED 
ŠOLSKO LETO 2021/2022  

 

Zapisane šolske potrebščine (in ostalo opremo) učenec potrebuje v šoli, a ni nujno, 

da je vse novo. Uporabi lahko tudi stare, če so še uporabne.  

 

 

SLOVENŠČINA 

- zvezek, veliki A4, trde platnice, 100-listni, črtasti (od lani) 

- mapa U-vložna  

 

MATEMATIKA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, mali karo (2x) 

 

BIOLOGIJA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

KEMIJA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

FIZIKA  

- zvezek, veliki A4, 50-listni, mali karo  

 

ZGODOVINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti  

 

GEOGRAFIJA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti  

 

GLASBA 

- zvezek, mali A5, 50-listni, črtasti (od lani) 

 

ANGLEŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti 

 

OSTALO 

- svinčnik, trdota HB (2x) 

- radirka 

- šilček 

- geotrikotnik 

- šestilo 

- tehnični kalkulator 

- nalivno pero 

- brisalec 

- barvice 

- rdeč kemični svinčnik 

- moder kemični svinčnik 

- škarje 



- lepilo 

- peresnica 

- šolski copati 

- vrečka za šolske copate in športno opremo 

- športni copati 

- kratke hlače 

- majica s kratkimi rokavi 

- šolska torba oz. nahrbtnik 

 
  


