
 

OSNOVNA ŠOLA LITIJA, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija 

| Davčna številka: 17567734 | Matična številka: 5689147000 | IBAN SI56 0110 0600 0069 960 

Seznam šolskih pripomočkov in potrebščin za 1.razred OŠ s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom 

 

 

Zvezki: 

• 5x velik brezčrtni zvezek (TAKO LAHKO A4) 

• 1x mali brezčrtni zvezek (TAKO LAHKO B5) 

• beležka. 

 

 

Ostale potrebščine: 

• šolska torba, 

• 2x kartonska mapa, 

• peresnica za pisalni (šolski) pribor, 

• 2x navadni svinčnik, 

• radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku(veliko), 

• debelejše barvice (Stabilo ali Lyra z utori za lažji in pravilnejši prijem), 

• flumastri, 

• pribor za LUM (vodene barvice, tempera barvice, 2 čopiča (tanek in debel), paleta za 

mešanje barv, risalni blok z 20 risalnimi listi, kolaž papir, voščenke, plastelin v lončkih in 

večja (kartonska) škatla za shranjevanje pribora za LUM), 

• oprema za ŠPO (kratke hlače in majica / trenirka / športni copati in vrečka za športno 

opremo), 

• copati za šolo. 

 

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 

Učbenike in delovne zvezke si bodo učenci brezplačno sposodili iz učbeniškega sklada v 

šoli:  

PAJKEC PIKO 1. r., grafomotorične vaje 

Učbenik SPOZNAVANJE OKOLJA 1 

Delovni zvezek MATEMATIKA 1. razred, 1. in 2 del 
BERILO 1. razred ČAROBNI SVET PRAVLJIC 

GLASOVNA ANALIZA, učni listi za prvo triletje 

Delovni zvezek NADOMESTNA KOMUNIKACIJA 1 

Delovni zvezek NADOMESTNA KOMUNIKACIJA 2 

 

 

Pripomočke za likovno umetnost bomo za naslednje šolsko leto nabavili skupaj za vse učence. 

Učenci jih bodo prejeli v šoli, zato jih ni na seznamu potrebščin in starši jih boste plačali po 

položnici. 

 

Cena kompleta likovnih pripomočkov: 10 eur 
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Seznam šolskih pripomočkov in potrebščin za 2.razred OŠ s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom 

 

 

Zvezki: 

• 1 velik brezčrtni zvezek (TAKO LAHKO A4) 

• 1 velik karo zvezek (TAKO LAHKO-veliki karo) 

• 2x mali črtani zvezek TAKO LAHKO z vmesno črto,(B5) 

• 2x mali brezčrtni zvezek TAKO LAHKO 

• beležka. 

 

 

Ostale potrebščine: 

• šolska torba, 

• 2x kartonska mapa, 

• peresnica za pisalni (šolski) pribor, 

• 2x navadni svinčnik, 

• radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku (veliko), 

• barvice , 

• flumastri, 

• pribor za LUM (vodene barvice, tempera barvice, 2 čopiča (tanek in debel), paleta za 

mešanje barv, risalni blok z 20 risalnimi listi, kolaž papir, voščenke, plastelin v lončkih in 
večja (kartonska) škatla za shranjevanje pribora za LUM), 

• oprema za ŠPO (kratke hlače in majica / trenirka / dres, športni copati in vrečka za športno 

opremo), 

• copati za šolo. 

 

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 

Učbenike in delovne zvezke si bodo učenci brezplačno sposodili iz učbeniškega sklada v 

šoli:  

Učbenik PAJKEC PIKO 2.razred 

BERILO 2. razred, POSTANI JUNAK ZGODB 

Delovni zvezek PAJKEC PIKO 2.razred, 1., 2. in 3. del 

Učbenik SPOZNAVANJE OKOLJA 2.razred 

Delovni zvezek MATEMATIKA 2. razred 

 

 

Pripomočke za likovno umetnost bomo za naslednje šolsko leto nabavili skupaj za vse učence. 

Učenci jih bodo prejeli v šoli, zato jih ni na seznamu potrebščin in starši jih boste plačali po 

položnici. 
 

Cena kompleta likovnih pripomočkov: 10 eur 

 

 

 

 



 

OSNOVNA ŠOLA LITIJA, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija 

| Davčna številka: 17567734 | Matična številka: 5689147000 | IBAN SI56 0110 0600 0069 960 

Seznam šolskih pripomočkov in potrebščin za 3.razred OŠ s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom 

 

 

Zvezki: 

• 2x veliki črtani zvezek (TAKO LAHKO A4 ) 

• 3x mali črtani zvezek z vmesno črto (TAKO LAHKO B5) 

• 2x veliki zvezek (TAKO LAHKO A4 veliki karo), 

• beležka. 

 

 

Ostale potrebščine: 

• šolska torba, 

• 2x kartonska mapa, 

• peresnica za pisalni (šolski) pribor, 

• 2x navadni svinčnik, 

• radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku(veliko), 

• barvice  

• flumastri, 

• oprema za ŠPO (kratke hlače in majica / trenirka /  športni copati in vrečka za športno 

opremo), 

• copati za šolo. 

 

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 

Učbenike in delovne zvezke si bodo učenci brezplačno sposodili iz učbeniškega sklada v 

šoli: 

BERILO 3. razred, POJDI Z MENOJ V SVET ZGODB 

Učbenik SPOZNAVANJE OKOLJA 3 

Delovni zvezek PAJKEC PIKO 3. razred, 1. in 2. del 

Učbenik PAJKEC PIKO 3. razred 

Delovni zvezek MATEMATIKA 3. razred 

 

 

Pripomočke za likovno umetnost bomo za naslednje šolsko leto nabavili skupaj za vse učence. 

Učenci jih bodo prejeli v šoli, zato jih ni na seznamu potrebščin in starši jih boste plačali po 

položnici. 

 

Cena kompleta likovnih pripomočkov: 10 eur 
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Seznam šolskih pripomočkov in potrebščin za 4. razred OŠ s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom  

 

 

Zvezki:  

• 3x veliki črtani zvezek, 

• 1x veliki zvezek (veliki karo), 

• 1x veliki črtani zvezek TAKO LAHKO  z vmesno črto (1cm, 0.5 cm), 

• 1x mali črtani zvezek, 

• beležka.  

 

 

Ostale potrebščine:  

• šolska torba,  

• 1x kartonska mapa,  

• peresnica za pisalni (šolski) pribor, 

• nalivnik, 

• 3x svinčnik HB,  

• radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku (veliko),  

• šablona (velika),  

• oprema za ŠPO (kratke hlače in kratka majica in športni copati,  

• vrečka za športno opremo in copati za šolo.  

 

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 

Učbenike si bodo učenci brezplačno sposodili iz učbeniškega sklada v šoli:  

• Učbenik SLOVENŠČINA 4. razred, PLANET ČRKOSNED 

• Berilo SLOVENŠČINA 4. razred, NA POTEP V DEŽELO  BESED 

• Učbenik DRUŽBOSLOVJE 4. razred, TO JE MOJA DRUŽBA 

• Učbenik MATEMATIKA 4.razred, 1. in 2. del 

• Učbenik GLASBENA UMETNOST 4. razred, NOTEK IN NOTICA V SVETU GLASBE 

 

 

Delovne zvezke bodo učenci prejeli v šoli, plačilo bo po položnici: 

• Delovni zvezek SLOVENŠČINA 4. razred, PLANET ČRKOSNED (cena 11,92 eur) 

• Delovni zvezek DRUŽBOSLOVJE 4. razred, TO JE MOJA DRUŽBA (cena 8,31 eur) 

• Delovni zvezek MATEMATIKA 4.razred, 1. in 2. del (cena 29,11 eur) 

 

 

Pripomočke za likovno umetnost bomo za naslednje šolsko leto nabavili skupaj za vse učence. 

Učenci jih bodo prejeli v šoli, zato jih ni na seznamu potrebščin in starši jih boste plačali po 

položnici. 

 

 

Cena kompleta delovnih zvezkov: 49,34 eur 

Cena kompleta likovnih pripomočkov: 10 eur 
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Seznam šolskih pripomočkov in potrebščin za 5.razred OŠ s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom 

 

 

Zvezki: 

• 4x veliki črtani zvezek, 

• 1x veliki zvezek (veliki karo), 

• 1x mali črtani zvezek, 

• 1x veliki črtani zvezek TAKO LAHKO z vmesno črto (1cm, 0.5), 

• beležka. 

 

 

Ostale potrebščine: 

• šolska torba, 

• velika kartonska mapa, 

• peresnica za pisalni (šolski) pribor, 

• nalivnik, 

• 1moder, 1 rdeč kemični svinčnik, 

• 3x svinčnik HB, 

• radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku (veliko), 

• geotrikotnik, šablona – velika, 

• oprema za ŠPO (kratke hlače, kratka majica / trenirka / dres, športni copati), 

• vrečka za športno opremo in copati za šolo. 

 

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 

Učbenike si bodo učenci brezplačno sposodili iz učbeniškega sklada v šoli:  

Učbenik SLOVENŠČINA 5 .razred, BREZ ZMEDE SEJEMO BESEDE 

BERILO SLOVENŠČINA 5. razred, BRANJE KOT ČUDEŽNO POTOVANJE 

Učbenik GOSPODINJSTVO 5. razred 

Učbenik  NARAVOSLOVJE 5. razred 
Učbenik DRUŽBOSLOVJE 5. razred 

Učbenik TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 5. razred 

 

 

Delovne zvezke bodo učenci prejeli v šoli, plačilo bo po položnici: 

Delovni zvezek SLOVENŠČINA 5.razred, BREZ ZMEDE SEJEMO BESEDE (cena 14,45 

eur) 

Delovni zvezek TEHNIKA in TEHNOLOGIJA, 5. razred (cena 5,67 eur) 

Delovni zvezek MATEMATIKA 5.razred,  1. in 2 del (cena 21,52 eur) 

 
 

Pripomočke za likovno umetnost bomo za naslednje šolsko leto nabavili skupaj za vse učence. 

Učenci jih bodo prejeli v šoli, zato jih ni na seznamu potrebščin in starši jih boste plačali po 

položnici. 

 

Cena kompleta delovnih zvezkov: 41,64 eur 

Cena kompleta likovnih pripomočkov: 10 eur 
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Seznam šolskih pripomočkov in potrebščin za 6.razred OŠ s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom 

 

Zvezki: 

• 5x veliki črtani zvezek, 

• 1x veliki zvezek (veliki karo), 

• 1x mali črtani zvezek, 

• beležka. 

 

Učna gradiva: 

• zemljevid SLO. 

 

Ostale potrebščine: 

• šolska torba, 

• velika kartonska mapa, 

• peresnica za pisalni (šolski) pribor, 

• nalivnik, 

• brisalec, 

• 1 črn, 1 moder in 1 rdeč kemični svinčnik, 

• 3x svinčnik HB, 

• radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku (veliko), 

• pribor za geometrijo in merjenje ( geotrikotnik, ravnilo, šablona-velika, šestilo z rezervnimi 

mincami), 

• oprema za ŠPO ( kratke hlače in majica / trenirka / dres, športni copati ) 

• vrečka za športno opremo in copati za šolo. 

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 

Učbenike si bodo učenci brezplačno sposodili iz učbeniškega sklada v šoli:  

Učbenik GOSPODINJSTVO 6. razred 

Učbenik NARAVOSLOVJE 6. razred 

Učbenik DRUŽBOSLOVJE 6. razred 

Učbenik SLOVENŠČINA 6.razred  VESOLJE BESED 

BERILO SLOVENŠČINA 6. razred, DOMIŠLJIJSKI SVET MAVRIČNIH BESED 

Učbenik TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. razred 

 
Delovne zvezke bodo učenci prejeli v šoli, plačilo bo po položnici: 

Delovni zvezek SLOVENŠČINA 6. razred VESOLJE BESED (cena 12,31 eur) 

Delovni zvezek MATEMATIKA 6. razred (cena 22,17 eur)  

Delovni zvezek TEHNIKA in TEHNOLOGIJA 6. razred (cena 6,93 eur) 

 

Pripomočke za likovno umetnost bomo za naslednje šolsko leto nabavili skupaj za vse učence. 

Učenci jih bodo prejeli v šoli, zato jih ni na seznamu potrebščin in starši jih boste plačali po 

položnici. 

 

Cena kompleta delovnih zvezkov: 41,41 eur 

Cena kompleta likovnih pripomočkov: 10 eur 
 

 



 

OSNOVNA ŠOLA LITIJA, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija 

| Davčna številka: 17567734 | Matična številka: 5689147000 | IBAN SI56 0110 0600 0069 960 

Seznam šolskih pripomočkov in potrebščin za 7.razred OŠ s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom 
 

Zvezki: 

• 10 velikih črtanih zvezkov, 

• 2 velika zvezka (mali karo), 

• 1 velik brezčrtni zvezek (za geometrijo), 

• beležka. 
 

Učna gradiva: 

• zemljevida SLO in Evrope 

• Atlas sveta za OŠ. 
 

Ostale potrebščine: 

• šolska torba, 

• velika kartonska mapa, 

• peresnica za pisalni (šolski) pribor, 

• nalivnik, 

• brisalec, 

• 1 črn, 1 moder in 1 rdeč kemični svinčnik, 

• 3x svinčnik HB, tehnični svinčnik z rezervnimi mincami, 

• radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku (veliko), 

• pribor za geometrijo in merjenje (geotrikotnik, ravnilo, šestilo z rezervnimi mincami), 

• oprema za ŠPO (kratke hlače in majica / trenirka / dres, športni copati ), 

• vrečka za športno opremo in copati za šolo. 
 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 

Učbenike si bodo učenci brezplačno sposodili iz učbeniškega sklada v šoli:  

BERILO SLOVENŠČINA 7. razred POLETI Z MENOJ MED BESEDE 

Učbenik SLOVENŠČINA 7. razred, KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM 

Učbenik TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7. razred 
Učbenik GOSPODINJSTVO 7. razred 

Učbenik MY ENGLISH 1, 7. razred 

Učbenik NARAVOSLOVJE 7. razred 

Učbenik DRUŽBOSLOVJE 7. razred 

Učbenik MATEMATIKA 7.razred 1. in 2 del 
 

Delovne zvezke bodo učenci prejeli v šoli, plačilo bo po položnici: 

Delovni zvezek MY ENGLISH 1, 7. razred (cena 10,65 eur) 

Delovni zvezek TEHNIKA in TEHNOLOGIJA 7. razred (cena 6,06 eur) 

Delovni zvezek SLOVENŠČINA 7. razred KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM (cena 9,47 

eur) 

Delovni zvezek MATEMATIKA 7. razred (cena 10,94 eur) 
 

Pripomočke za likovno umetnost bomo za naslednje šolsko leto nabavili skupaj za vse učence. 

Učenci jih bodo prejeli v šoli, zato jih ni na seznamu potrebščin in starši jih boste plačali po 

položnici. 
 

Cena kompleta delovnih zvezkov: 37,12 eur 

Cena kompleta likovnih pripomočkov: 10 eur 
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Seznam šolskih pripomočkov in potrebščin za 8.razred OŠ s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom 
 

Zvezki: 

• 10 velikih črtanih zvezkov, 

• 2 velika zvezka (mali karo), 

• 1 velik brezčrtni zvezek (za geometrijo), 

• beležka. 
 

Učna gradiva: 

• zemljevida SLO in Evrope 

• Atlas sveta za OŠ. 
 

Ostale potrebščine: 

• šolska torba, 

• velika kartonska mapa, 

• peresnica za pisalni (šolski) pribor, 

• nalivnik, 

• brisalec, 

• 1 črn, 1 moder in 1 rdeč kemični svinčnik, 

• 3x svinčnik HB, tehnični svinčnik z rezervnimi mincami, 

• radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku (veliko), 

• pribor za geometrijo in merjenje (geotrikotnik, ravnilo, šestilo z rezervnimi mincami), 

• oprema za ŠPO (kratke hlače in majica / trenirka / dres, športni copati ), 

• vrečka za športno opremo in copati za šolo. 
 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 

Učbenike si bodo učenci brezplačno sposodili iz učbeniškega sklada v šoli:  

BERILO SLOVENŠČINA 8. razred, POLETI Z MENOJ MED BESEDE 

Učbenik  SLOVENŠČINA 8. razred, KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM 

Učbenik DRUŽBOSLOVJE 8. razred 
Učbenik NARAVOSLOVJE 8. razred, 1. in 2. del 

Učbenik MY ENGLISH 2, 8. razred 

Učbenik TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8. razred 

Učbenik GOSPODINJSTVO 8. razred 
 

Delovne zvezke bodo učenci prejeli v šoli, plačilo bo po položnici: 

Delovni zvezek MATEMATIKA 8. razred (20,89 eur) 

Delovni zvezek TEHNIKA in TEHNOLOGIJA 8. razred (cena 6,06 eur) 

Delovni zvezek  SLOVENŠČINA 8. razred KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM (cena 12,92 

eur) 
Delovni zvezek MY ENGLISH 2, 8. razred (cena 9,08 eur) 
 

Pripomočke za likovno umetnost bomo za naslednje šolsko leto nabavili skupaj za vse učence. 

Učenci jih bodo prejeli v šoli, zato jih ni na seznamu potrebščin in starši jih boste plačali po 

položnici. 
 

Cena kompleta delovnih zvezkov: 48,95 eur 

Cena kompleta likovnih pripomočkov: 10 eur 
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Seznam šolskih pripomočkov in potrebščin za 9.razred OŠ s prilagojenim programom z 

nižjim izobrazbenim standardom 
 

Zvezki: 

• 10 velikih črtanih zvezkov, 

• 2 velika zvezka (mali karo), 

• 1 velik brezčrtni zvezek (za geometrijo), 

• beležka. 
 

Učna gradiva: 

• zemljevida SLO in Evrope 

• Atlas sveta za OŠ. 
 

Ostale potrebščine: 

• šolska torba, 

• velika kartonska mapa, 

• peresnica za pisalni (šolski) pribor, 

• nalivnik, 

• brisalec, 

• 1 črn, 1 moder in 1 rdeč kemični svinčnik, 

• 3x svinčnik HB, tehnični svinčnik z rezervnimi mincami, 

• radirka, šilček, škarje in lepilo v stiku (veliko), 

• pribor za geometrijo in merjenje (geotrikotnik, ravnilo, šestilo z rezervnimi mincami), 

• oprema za ŠPO (kratke hlače in majica / trenirka / dres, športni copati ), 

• vrečka za športno opremo in copati za šolo. 
 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 

Učbenike si bodo učenci brezplačno sposodili iz učbeniškega sklada v šoli:  

BERILO SLOVENŠČINA 9. razred, POZDRAVLJENA MLADOST 

Učbenik SLOVENŠČINA 9. razred, KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM 

Učbenik NARAVOSLOVJE 9. razred 
Učbenik DRUŽBOSLOVJE 9. razred 

Učbenik MY ENGLISH 3, 9. razred 

Učbenik MATEMATIKA 9. razred 

Učbenik TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 9. razred 

Učbenik GOSPODINJSTVO 9. razred 
 

Delovne zvezke bodo učenci prejeli v šoli, plačilo bo po položnici: 

Delovni zvezek TEHNIKA in TEHNOLOGIJA 9. razred (cena 7,62 eur) 

Delovni zvezek SLOVENŠČINA 9. razred KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM (cena 14,18 

eur) 
Delovni zvezek MY ENGLISH 3, 9. razred (cena 10,35 eur) 

Delovni zvezek MATEMATIKA 9. razred (cena 17,74 eur) 
 

Pripomočke za likovno umetnost bomo za naslednje šolsko leto nabavili skupaj za vse učence. 

Učenci jih bodo prejeli v šoli, zato jih ni na seznamu potrebščin in starši jih boste plačali po 

položnici. 
 

Cena kompleta delovnih zvezkov: 49,89 eur 

Cena kompleta likovnih pripomočkov: 10 eur 


