Vipava, 12. 6. 2020

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE za šolsko leto 2020/2021
Spoštovani starši, spoštovani učenci.
Na spodnjih seznamih so navedeni delovni zvezki in potrebščine za prihodnje
šolsko leto 2020/2021.
Izbor delovnih zvezkov je potrdil svet staršev na dopisni seji 27. 5. 2020.
Pomembno:
Učna gradiva za učence 1., 2. in 3. razreda financira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Preskrbi jih šola. Učenci jih bodo brezplačno
prejeli v prvem tednu septembra. Starši nabavite samo potrebščine.
Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda je potrebno kupiti.
Za vse potrebščine priporočamo, da jih najprej pregledate in uredite, nato pa
dokupite le manjkajoče oz. uničene. Zaželeno je tudi, da v novem šolskem letu
uporabljate zvezke iz preteklega leta, kjer je to mogoče.
Starši lahko šolske potrebščine kupite:
 v knjigarnah in papirnicah Črtica, DZS, Mladinska knjiga
 pri spletnem ponudniku
https://www.kopija-nova.si/os?pmr=1eg&pmid=semskcxm3vf0
 v drugih trgovinah po lastni izbiri.
Vse potrebne učbenike si učenci lahko brezplačno izposodijo iz učbeniškega
sklada šole v prvih dneh novega šolskega leta. Posebne naročilnice za izposojo
niso potrebne.
Prosimo vas, da učbenike zavijete in ob koncu šolskega leta vrnete
nepoškodovane. Po 10. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov je
uporabnik dolžan poravnati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik
ali ga ne vrne.
Ravnateljica:
Mojca Pev, mag. mat.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

1. razred 2020/21: POTREBŠČINE

Delovne zvezke učenci dobijo brezplačno v šoli.
Uporabljali bodo:
PREDMET
SLJ/MAT/SPO/GUM
MAT

NASLOV
LILI IN BINE 1, mali komplet – medpredmetni
delovni zvezki + priloga Rišem črte + koda + 1. del
delovnega zvezka za opismenjevanje
RAČUNANJE JE IGRA 1

ZALOŽBA
ROKUSKLETT
ANTUS

Potrebujejo pa še:
- 2 velika brezčrtna zvezka
- 1 velik črtan zvezek
- 1 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, veliki karo 123 s številkami
- 1 velik črtan zvezek - za glasbo za vsa tri leta
- 1 mali črtan zvezek formata B5 z 11 mm črtami
- 1 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtast ABC zvezek z velikimi tiskanimi črkami
















1 mala šablona za matematiko
1 navadna peresnica (v njej so flomastri, suhe barvice, šilček, radirka)
1 svinčnik HB (površina naj bo oglata in ne okrogla – zaradi boljšega in lažjega
prijema),
voščenke – priporočamo debelejše, 12
2 večji lepili v stiku
1 lepilo Mekol 130 g
1 vodene barvice (Aero)
ploščati čopiči – debeline: 14, 10, 8, 4
1 barvni listi kolaž; ne samolepilni
1 škarje z zaobljeno konico
1 plastelin
1 črni tuš
1 škatlica oglja
1 ČRN vodoodporen flomaster z dvema debelinama
1 likovni blok Radeče + 10 risalnih listov





šolski copati z vrečko
telovadni copati, kratke hlače, majica s kratkimi rokavi
šolska torba

Vse šolske potrebščine opremite z nalepkami ter nanje napišite otrokovo ime in priimek
ali pa narišite otroku prepoznavni in dogovorjeni znak.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

2. razred 2020/21: POTREBŠČINE

Delovne zvezke učenci dobijo brezplačno v šoli.
MATIČNA ŠOLA, Podružnica PODNANOS, Podružnica GOČE bodo uporabljali:
PREDMET
SLJ/MAT/SPO/GUM
MAT

NASLOV
LILI IN BINE 2, osnovni komplet – medpredmetni
delovni zvezki v 4 delih s prilogami + koda
RAČUNANJE JE IGRA 2

ZALOŽBA
ROKUSKLETT
ANTUS

Potrebujejo pa še:
- 1 velik črtan zvezek za TJA (tudi za 3. razred)
- 1 velik brezčrtni zvezek za SLJ ( nadaljuješ iz 1. razreda)
- 1 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi tiskanimi črkami
- 1 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi in velikimi
pisanimi črkami
- 1 zvezek LILI IN BINE za pisanje - veliki A4 črtast z vmesno črto
- 1 velik zvezek 1cm karo za MAT (nadaljuješ iz 1. razreda)
- 1 velik črtan zvezek za SPO (nadaljuješ iz 1. razreda)
- 1 velik črtan zvezek za glasbo (nadaljuješ iz 1. razreda)






1 velika šablona za matematiko
1 navadna peresnica z 12 flomastri, 12 suhimi barvicami, svinčnikom HB, radirko in
šilčkom
2 večji lepili v stiku
1 škarje z zaobljeno konico
komplet velikih tempera barv




šolski copati z vrečko
telovadni copati, kratke hlače, trenirka, majica s kratkimi rokavi

Likovni pripomočki so ostali v šoli, saj jih nismo veliko porabili. Vse bomo uporabljali v
2.razredu: voščenke, tuš, oglje, vodene barve, čopiče, lončke, palete, Mekol lepilo… Zato
ne kupujte ničesar razen temper.
Vse šolske potrebščine opremite z nalepkami ter nanje napišite otrokovo ime in priimek.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

PODRUŽNICA VRHPOLJE
2. razred 2020/21: POTREBŠČINE

Delovne zvezke učenci dobijo brezplačno v šoli.
Podružnica VRHPOLJE - uporabljali bodo:
PREDMET
SLJ/MAT/SPO/GUM
MAT

NASLOV
LILI IN BINE 2, obogateni komplet – medpredmetni
delovni zvezki v 4 delih s prilogami + koda + 2. del
delovnega zvezka za opismenjevanje
RAČUNANJE JE IGRA 2

ZALOŽBA
ROKUSKLETT
ANTUS

Potrebujejo pa še:
- 1 velik črtan zvezek za TJA - tudi za 3. razred
- 1 velik brezčrtni zvezek za SLJ - nadaljuješ iz 1. razreda
- 2 mala črtana zvezka formata B5 z 11 mm črtami - nadaljuješ iz 1. razreda
- 1 velik zvezek 1cm karo za MAT - nadaljuješ iz 1. razreda
- 1 velik črtan zvezek za SPO - nadaljuješ iz 1. razreda
- 1 velik črtan zvezek za glasbo - nadaljuješ iz 1. razreda
- 1 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi tiskanimi
črkami
- 1 zvezek LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi in velikimi
pisanimi črkami
- 1 zvezek LILI IN BINE za pisanje - veliki A4, črtasti z vmesno črto












1 velika šablona za matematiko
1 navadna peresnica z 12 flomastri, 12 suhimi barvicami, svinčnikom HB, radirko in
šilčkom
2 večji lepili v stiku
1 škarje z zaobljeno konico
1 likovni blok Radeče + 10 risalnih listov
1 plastelin
1 barvni listi kolaž - ne samolepilni
komplet velikih tempera barv (42ml), paleta, (lonček za vodo – shranjen v šoli iz 1.r.)
ploščati čopiči – debeline: 16, 10, 8
šolski copati z vrečko
telovadni copati, kratke hlače, trenirka, majica s kratkimi rokavi

Starši, doma preglejte vse likovne pripomočke, saj nekatere učenci lahko prenesejo
v naslednji razred: voščenke, tuš, oglje, vodene barve, čopiči, lončki, palete, …
Po potrebi te potrebščine le dopolnite.
Vse šolske potrebščine opremite z nalepkami ter nanje napišite otrokovo ime in priimek.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

3. razred 2020/21: POTREBŠČINE

Delovne zvezke učenci dobijo brezplačno v šoli.
Uporabljali bodo:
PREDMET

ZALOŽBA

SLJ/MAT/SPO/GUM

NASLOV
LILI IN BINE 3, komplet medpredmetnih delovnih
zvezkov s kodo in prilogami

MAT

RAČUNANJE JE IGRA 3

ANTUS

ROKUSKLETT

Potrebujejo pa še:
- 2 zvezka latajn (velikost B5, Tako lahko) – nadaljuješ iz 2. razreda
- 1 velik črtan zvezek za TJA – nadaljuješ iz 2. razreda
Pomembno: kartice za angleščino iz 2. razreda boste potrebovali tudi v 3. razredu,
zato jih skrbno shranite.
- 1 velik brezčrtni zvezek za SLJ – nadaljuješ iz 2. razreda
- 1 velik zvezek 1 cm karo za MAT– nadaljuješ iz 2. razreda
- 1 velik črtan zvezek za SPO – nadaljuješ iz 2. razreda
- 1 velik črtan zvezek za glasbo – nadaljuješ iz 2. razreda














1 nalivno pero
1 velika šablona za matematiko
1 navadna peresnica z 12 flomastri, 12 suhimi barvicami, svinčnikom HB, radirko in
šilčkom
1 rdeč kemični svinčnik
2 večji lepili v stiku
1 škarje z zaobljeno konico
1 likovni blok Radeče + 10 risalnih listov
1 plastelin
1 barvni listi kolaž; ne samolepilni
komplet velikih tempera barv (42ml), paleta, lonček za vodo
ploščati čopiči – debeline: 16, 10, 8
šolski copati z vrečko
telovadni copati, kratke hlače, trenirka, majica s kratkimi rokavi

Starši, doma preglejte vse likovne pripomočke, saj nekatere učenci lahko prenesejo
v naslednji razred: voščenke, tuš, oglje, vodene barve, čopiči, lončki, palete, … Po
potrebi te potrebščine le dopolnite.
Vse šolske potrebščine opremite z nalepkami ter nanje napišite otrokovo ime in
priimek.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

4. razred 2020/21: DELOVNI ZVEZKI
PREDMET
Angleščina:

Matematika:
Naravoslovje in
tehnika:

NASLOV
SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino,
poslovenjeno, izdaja 2018
(EAN 9789612718787)
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek, 2
dela
(EAN 9789610200970)
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri
pouku in tehničnih dnevih, PRENOVLJENO

ZALOŽBA

CENA

ROKUSKLETT

13,90

DZS
IZOTECH

13,00
13,00
= 39,90

4. razred 2020/21: POTEBŠČINE
SLO: 1 velik črtan zvezek
MAT:
 1 velik zvezek visoki karo in 1 velik brezčrten zvezek za geometrijo
 šablona, geotrikotnik, šestilo
DRU: 1 velik črtan zvezek
NIT: 1 velik črtan zvezek
TJA: 1 velik črtan zvezek
GUM: 1 velik notni zvezek
MAPA (A4), navadna kartonska ali plastificirana z elastiko:
 1 plastična U mapa, navadna
 10 belih listov
BELEŽKA
PERESNICA:
 svinčnik HB ali tehnični svinčnik za matematiko
 nalivno pero in ustrezni vložki
 2 kemična svinčnika, rdeč in zelen
 barvice, flomastri
 škarje z zaobljeno konico
 šilček in radirka, brisalec/belilo
 črn alkoholni flomaster srednje debeline ali dve debelini na enem
LUM:
 lepilo v stiku, lepilni trak, Mekol lepilo,
 likovni blok Radeče + 10 dodatnih risalnih listov
 tempera barve – velike tube
 paleta,
 komplet različnih čopičev okroglih in ploščatih,
 krpica in lonček za vodo
 voščenke,
 kolaž
 risalno oglje
 mehki svinčnik B5
ŠPO:
 športni copati
 kratke hlače ali trenirka.
COPATI ZA HOJO PO RAZREDU!
Priporočilo: Poglejte, kaj je še uporabnega iz prejšnjega šolskega leta.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

5. razred 2020/21: DELOVNI ZVEZKI
PREDMET

NASLOV

Angleščina:

SUPER MINDS 2, delovni zvezek za angleščino,
poslovenjeno, izdaja 2018
(EAN 9789612718800)

ZALOŽBA

CENA

ROKUSKLETT

13,90

DZS

18,20

IZOTECH

13,00

Potrebuješ tudi delovni zvezek iz 4. razreda.
Matematika:
Naravoslovje in
tehnika:

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5,
delovni zvezek v 2 delih
(EAN 9789610203278)
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, navodila in
praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku in tehničnih
dnevih, PRENOVLJENO

= 45,10
5. razred 2020/21: POTREBŠČINE
SLJ: 1 velik črtan zvezek
MAT:
 1 velik zvezek visoki karo in 1 velik brezčrten zvezek za geometrijo - lahko kar lanski!
 šablona, geotrikotnik, šestilo
DRU:
 1 velik črtan zvezek
 ročni zemljevid Slovenije,
NIT: 1 velik črtan zvezek
TJA: 1 velik črtan zvezek + ohrani delovni zvezek iz 4. razreda!!!
GOS: 1 velik črtan zvezek
GUM: 1 velik notni zvezek – lahko lanski!
MAPA (A4), navadna kartonska ali plastificirana z elastiko:
 nekaj dodatnih listov s črtami ali brez
 2-3 plastične mape, vložne ali navadne
BELEŽKA
PERESNICA:
 svinčnik HB ali tehnični svinčnik za matematiko
 nalivno pero in ustrezni vložki
 2 kemična svinčnika, rdeč in zelen, barvice, flomastri
 škarje z zaobljeno konico, šilček, radirka, brisalec črnila/belilo
 črn alkoholni flomaster srednje debeline ali dve debelini na enem
LUM:
 1 mehki svinčnik B5
 univerzalno lepilo, lepilni trak in lepilo za les Mekol
 likovni blok Radeče +10 dodatnih risalnih listov
 voščenke
 kolaž papir
 tempera barve velike tube + 1 bela tempera,
 paleta,
 čopiči različnih debelin, okrogli in ploščati
 risalno oglje (paličice)
 črn tuš
 lonček za vodo + krpica
ŠPO:
 športni copati,
 kratke hlače ali trenirka
COPATI ZA HOJO PO RAZREDU!
PRIPOROČILO: Poglejte, kaj je še uporabnega iz prejšnjega šolskega leta in po potrebi le dopolnite.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

6. razred 2020/21: DELOVNI ZVEZKI
PREDMET
Slovenščina:
Angleščina:

NASLOV
OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni
zvezek za slovenščino – jezik in književnost, 2. izdaja 2018
MESSAGES 1 NEW, delovni zvezek za angleščino

ZALOŽBA
ROKUSKLETT
ROKUSKLETT

CENA
17,35

14,90
= 32,25

ŠOLSKE POTREBŠČINE za 6. razred:
SLJ: po dogovoru
5 velikih črtanih zvezkov: TJA, GEO, ZGO, GOS, NAR
MAT: 1 velik zvezek nizki karo
MAT in TIT: geotrikotnik, šestilo
TIT: 1 velik brezčrten zvezek, šablona
1 svinčnik HB (ali tehnični svinčnik s HB vložki), 1 svinčnik 2H (ali tehnični svinčnik z 2H vložki)
GUM: 1 velik črtan zvezek - po možnosti iz 5. razreda ali pa tanjši velik črtan zvezek
LUM:
POTREBUJEMO NOVO (potrebščine bodo ob skrbnem ravnanju zadostovale do 9.
razreda):
- 1 mali črtan zvezek
- likovni blok Radeče
- risanka – skicirka (A4)
- likovni kovček (plastičen) za spravilo materiala za delo
- A3 mapa z elastiko in trdimi platnicami
- tempera barve AERO set 12 temper, obvezno malih!!
- oljni pasteli, komplet
- alkoholni flomaster, črn, dve debelini na enem flomastru
LAHKO UPORABIMO STARO, KUPIMO SAMO V PRIMERU, DA NIMAMO:
- črni tuš
- damsko pero – tanko, z držalom
- lepilo Mekol, 0,5 l in lepilo v stiku
- ČOPIČI: komplet petih ploščatih čopičev različnih debelin (št. 2, 4, 6, 10, 14)
in komplet treh okroglih čopičev (št. 2, 4, 10)
- suh svinčnik, mehak - B
- oglje v palčkah
! PALETE ne kupujte, ker jo boste naredili v šoli pri predmetu TIT in jo boste uporabljali do 9. razreda.
______________________________________________________
Ostale potrebščine po dogovoru z učitelji posameznih predmetov.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

7. razred 2020/21: DELOVNI ZVEZKI
PREDMET
Slovenščina:

Angleščina:

NASLOV
OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7,
samostojni delovni zvezek za slovenščino –
jezik in književnost, 2. izdaja 2018
MESSAGES 2 NEW, delovni zvezek za
angleščino

ZALOŽBA
ROKUSKLETT
ROKUSKLETT

CENA

17,35
14,90
= 32,25

IZBIRNI PREDMETI
Italijanščina I:
Španščina I:

AMICI D’ITALIA 1, Libro dello studente (delovni
učbenik)
REPORTEROS INTERNACIONALES 1,
Libro del alumno (učbenik z avdiozgoščenko)

MKT/ELI

15,90

DIFUSION

25,00

ŠOLSKE POTREBŠČINE za 7. razred:
SLJ: po dogovoru
5 velikih črtanih zvezkov: TJA, GEO, ZGO, DKE, NAR
- ter dodatno za nekatere izbirne predmete (italijanščina, sodobna prehrana, …)
MAT: 2 velika zvezka mali karo
MAT in TIT: geotrikotnik, šestilo
TIT: 1 velik brezčrtni zvezek, šablona, 1 svinčnik HB (ali tehnični svinčnik s HB vložki) in
1 svinčnik 2H (ali tehnični svinčnik z 2H vložki)
GUM: 1 velik črtan zvezek s trdimi platnicami (običajno zadostuje do 9. razreda)

LUM:
POTREBUJEMO NOVO:
-

linolej A4, trd, sive barve
alkoholni flomaster, črn, dve debelini na enem flomastru
risalni listi in beli šeleshamerji (A3)- dopolnimo likovni blok od lani

LAHKO UPORABIMO RABLJENO, IZ LANSKEGA ŠOLSKEGA LETA (sicer dopolnimo):
- črni tuš
- damsko pero – tanko, z držalom
- lepilo Mekol, 0,5 l
- tempera barve AERO, velike tube: BELA, ČRNA, RUMENA, MAGENTA rdeča, CIAN modra
- ČOPIČI: komplet petih ploščatih čopičev različnih debelin (št. 2, 4, 6, 10, 14)
in komplet treh okroglih čopičev (št. 2, 4, 10)
- suh svinčnik, mehak - B
- oglje v palčkah
- oljni pasteli
- nožki za linolej

UPORABIMO IZ LANSKEGA LETA - OBVEZNO:
- 1 mali črtan zvezek
- likovni blok Radeče, risanka – skicirka (A4)
- A3 mapa z elastiko in trdimi platnicami
- paleta, ki ste jo izdelali v šoli pri TIT
- likovni kovček (plastičen) za spravilo materiala za delo
_________________________________________________________
Ostale potrebščine po dogovoru z učitelji posameznih predmetov.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

8. razred 2020/21: DELOVNI ZVEZKI
PREDMET
Slovenščina:

Angleščina:
Domovinska in
državljanska kultura
in etika:
Fizika:

NASLOV
OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8,
samostojni delovni zvezek za slovenščino –
jezik in književnost, 2. izdaja 2018
MESSAGES 3 NEW, delovni zvezek za
angleščino
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN
ETIKA 8, SAMOSTOJNI delovni zvezek, 2019
(EAN 9789617038095)
FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek z egradivom za fiziko v 8. razredu OŠ
(EAN 9789610209164)

ZALOŽBA
ROKUSKLETT

CENA
17,35

ROKUSKLETT
i2

14,90
12,90

DZS

12,90
= 58,05

IZBIRNI PREDMETI
Italijanščina II:
Španščina II:

Učenci uporabljajo delovni učbenik iz 7. r.
Učenci uporabljajo delovni učbenik iz 7. r.

/
/

/
/

ŠOLSKE POTREBŠČINE za 8. razred:
SLJ: po dogovoru
6 velikih črtanih zvezkov: TJA, GEO, ZGO, DKE, KEM, BIO
- ter dodatno za nekatere izbirne predmete (italijanščina, prehrana, …)
MAT: 2 velika zvezka mali karo
FIZ: 1 velik zvezek mali karo
TIT: 1 velik brezčrtni zvezek, šablona (geotrikotnik, šestilo)
1 svinčnik HB (ali tehnični svinčnik s HB vložki), 1 svinčnik 2H (ali tehnični svinčnik z 2H vložki)
GUM: zvezek iz 7. razreda

LUM:
POTREBUJEMO NOVO:
- risalni listi (5 kos) in šeleshamerji (5 kos) za dopolnitev likovnega bloka Radeče od lani
- alkoholni flomaster, črn, dve debelini na enem flomastru
UPORABIMO RABLJENO, IZ LANSKEGA ŠOLSKEGA LETA (sicer dopolnimo):
- črni tuš

- damsko pero – tanko, z držalom
- lepilo Mekol, 0,5 l
- tempera barve AERO, velike tube: BELA, ČRNA, RUMENA, MAGENTA rdeča, CIAN modra
- ČOPIČI: komplet petih ploščatih čopičev različnih debelin (št. 2, 4, 6, 10, 14)
in komplet treh okroglih čopičev (št. 2, 4, 10)
- suh svinčnik, mehak - B
- oglje v palčkah
- oljni pasteli
- likovni kovček (plastičen) za spravilo materiala za delo
UPORABIMO IZ LANSKEGA LETA - OBVEZNO:
- 1 mali črtan zvezek
- likovni blok Radeče,
- risanka – skicirka (A4)
- A3 mapa z elastiko in trdimi platnicami
- paleta, ki ste jo izdelali v šoli pri TIT

______________________________________________
Ostale potrebščine po dogovoru z učitelji posameznih predmetov.

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

9. razred 2020/21: DELOVNI ZVEZKI
PREDMET
Slovenščina:

Angleščina:
Fizika:

IZBIRNI PREDMETI
Italijanščina III:

NASLOV
OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni
delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost,
2. izdaja - 2018

ZALOŽBA
ROKUSKLETT

CENA

ROKUSKLETT

14,90

FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek z e-gradivom za
fiziko v 9. razredu OŠ
(EAN 9789610209171)

DZS

12,90
= 45,15

Učenci uporabljajo delovni učbenik iz 8. razreda.

/

/

MESSAGES 4 NEW, delovni zvezek za angleščino

17,35

ŠOLSKE POTREBŠČINE za 9. razred:
SLJ: po dogovoru
5 velikih črtanih zvezkov: TJA, GEO, ZGO, KEM, BIO
ter dodatno za nekatere izbirne predmete (italijanščina, verstva…)
MAT: 2 velika zvezka mali karo, geotrikotnik, šestilo
FIZ: 1 velik zvezek mali karo
GUM: zvezek iz 7. oz. 8. razreda

LUM:
POTREBUJEMO NOVO:
- alkoholni flomaster, črn, dve debelini na enem flomastru
- risalni listi in beli šeleshamerji (A3) (dopolnimo likovni blok)

LAHKO UPORABIMO RABLJENO, IZ LANSKEGA ŠOLSKEGA LETA:
- črni tuš
- damsko pero – tanko, z držalom
- lepilo Mekol, 0,5 l
- tempera barve AERO, velike tube: BELA, ČRNA, RUMENA, MAGENTA rdeča, CIAN modra
- ČOPIČI: komplet petih ploščatih čopičev različnih debelin (št. 2, 4, 6, 10, 14)
in komplet treh okroglih čopičev (št. 2, 4, 10)
- suh svinčnik, mehak - B
- oglje v palčkah
- oljni pasteli
- nožki za linorez

UPORABIMO IZ LANSKEGA LETA - OBVEZNO:
- 1 mali črtan zvezek
- likovni blok Radeče, risanka – skicirka (A4)
- A3 mapa z elastiko in trdimi platnicami
- paleta, ki ste jo izdelali v šoli pri TIT
- likovni kovček (plastičen) za spravilo materiala za delo
___________________________________________________________
Ostale potrebščine po dogovoru z učitelji posameznih predmetov.

