
  
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje – ME Tovarniška 
 

   Učni pripomočki in ostala učna gradiva – 6. razred 

MATEMATIKA 
brezčrtni zvezek A4, žepno računalo 

geom. orodje: geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB 

GLASBA 
črtasti zvezek A5 

notni zvezek 

ANGLEŠČINA črtasti zvezek A4 (najbolje stari iz 5. razreda) 

SLOVENŠČINA 

črtasti zvezek A4 (100-listni s trdimi platnicami), zvezek za domače 

branje 

rdeč kemični svinčnik, nalivnik, navaden svinčnik z radirko 

GEOGRAFIJA 
črtasti zvezek A4 

ATLAS sveta za osnovno in srednjo šolo, MKZ 

ZGODOVINA črtasti zvezek A4 

NARAVOSLOVJE črtasti zvezek A4, mapa z elastiko 

GOSPODINJSTVO črtasti zvezek A4 

TEHNIKA 

brezčrtni zvezek A4 

črtalnik 

2 trikotnika, šestilo 

2 svinčnika: H in HB 

ŠPORT športni copati, majica, hlače 

LIKOVNA UMET. 

20 risalnih listov v mapi, 2 okrogla in 2 ploščata, mehka čopiča, paleta, 

tempera barve in dodatno bela ter rumena barva 

škarje, lepilo, lepilni trak 

mehkejši svinčnik (3B–10B), kolaž papir, oglje  

linolej A5-format, noži za linorez (komplet 5 rezil z držalom in paličico za 

menjavo rezil – bela plastična škatlica; če kompleta ni na zalogi, 

počakajte z nakupom)  

brezčrtni zvezek A4 (do 9. razreda)  

flomastri  

DAS masa – manjši paket, bombažna krpa, časopisni papir za podlogo 

na mizi  

barvice 

ITALIJANŠČINA 

(NIP) 

črtasti zvezek A4, mapa za učne liste 

NEMŠČINA (NIP) črtasti zvezek A4 



  
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje – ME Tovarniška 
 

   Učni pripomočki in ostala učna gradiva – 7. razred 

MATEMATIKA 
brezčrtni zvezek A4, žepno računalo 

geom. orodje: geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB 

GLASBA črtasti zvezek A5 (iz 6. razreda) 

ANGLEŠČINA črtasti zvezek A4 (lahko lanski) 

SLOVENŠČINA 

črtasti zvezek A4 (100-listni s trdimi platnicami), zvezek za domače 

branje (lahko lanski iz 6. razreda) 

rdeč kemični svinčnik, nalivnik, navaden svinčnik z radirko 

GEOGRAFIJA 
črtasti zvezek A4 

ATLAS sveta za osnovno in srednjo šolo, MKZ (iz 6. razreda) 

ZGODOVINA črtasti zvezek A4 

NARAVOSLOVJE črtasti zvezek A4, mapa z elastiko 

DOMOVINSKA IN 

DRŽAVLJANSKA 

KULTURA IN ETIKA 

črtasti zvezek A4 

TEHNIKA 

brezčrtni zvezek A4 

črtalnik 

2 trikotnika, šestilo 

2 svinčnika: H in HB 

ŠPORT športni copati, majica, hlače 

LIKOVNA UMET. 

20 risalnih listov v mapi, 2 okrogla in 3 ploščati, mehki čopiči, paleta, 

tempera barve in dodatno bela ter rumena barva  

škarje, lepilo, lepilni trak 

mehkejši svinčnik (3B–10B), kolaž papir, oglje 

linolej A5-format, noži za linorez (komplet 5 rezil z držalom in paličico za 

menjavo rezil – bela plastična škatlica; če kompleta ni na zalogi, 

počakajte z nakupom) 

brezčrtni zvezek A4 (od 6. razreda) 

DAS masa – manjši paket, bombažna krpa, časopisni papir za podlogo 

na mizi 

barvice, ravnilo (30 cm), flomastri 

LIKOVNO SNOVANJE 

1 (IP) 

5 risalnih listov, čopiči, paleta, tempera barve + dodatna bela, flomastri, 

škarje, lepilo 

ITALIJANŠČINA 

(IP) 

črtasti zvezek A4, mapa za učne liste 

NEMŠČINA (IP) črtasti zvezek A4 (lahko lanski) 

SODOBNA 

PRIPRAVA HRANE 

(IP) 

črtasti zvezek A4 (lahko lanski iz gospodinjstva) 



 

 
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje – ME Tovarniška 

   Učni pripomočki in ostala učna gradiva – 8. razred 
                    

MATEMATIKA 
brezčrtni zvezek A4, milimetrski papir, žepno računalo 

geom. orodje: geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB 

GLASBA črtasti zvezek A5 (iz 6. razreda do zapolnitve) 

ANGLEŠČINA črtasti zvezek A4 

SLOVENŠČINA 

črtasti zvezek A4 (100-listni s trdimi platnicami), zvezek za domače 

branje (lahko lanski) 

rdeč kemični svinčnik, nalivnik, navaden svinčnik z radirko 

GEOGRAFIJA 
črtasti zvezek A4 

ATLAS sveta za osnovno in srednjo šolo, MKZ (iz 6. razreda) 

ZGODOVINA črtasti zvezek A4 

BIOLOGIJA črtasti zvezek A4 

KEMIJA črtasti zvezek A4, periodni sistem, mapa z elastiko 

FIZIKA mali karo zvezek A4, geotrikotnik, mapa z elastiko, žepni kalkulator 

DOMOVINSKA IN 

DRŽAVLJANSKA 

KULTURA IN ETIKA 

črtasti zvezek A4 

TEHNIKA 

brezčrtni zvezek A4 

črtalnik 

2 trikotnika, šestilo 

2 svinčnika: H in HB 

ŠPORT športni copati, majica, hlače 

LIKOVNA UMET. 

20 risalnih listov v mapi 

2 okrogla in 3 ploščati, mehki čopiči, paleta, tempera, barve in dodatno 

bela ter rumena barva 

škarje, lepilo, lepilni trak 

mehkejši svinčnik (3B–10B), kolaž papir, oglje 

brezčrtni zvezek A4 (lanski) 

DAS masa – manjši paket, bombažna krpa, časopisni papir za podlogo 

na mizi 

barvice, ravnilo (30 cm), zgoščenka (rabljena) 

LIKOVNO SNOVANJE 

2 (IP) 

5 risalnih listov, čopiči, paleta, škarje, lepilo, ravnilo, svinčnik, barvice, 

linolej A6-format, nožki za linorez, paket DAS masa (manjši paket), kolaž 

papir 

NEMŠČINA (IP) črtasti zvezek A4 (lahko lanski) 

 



  
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje – ME Tovarniška 
 

     Učni pripomočki in ostala učna gradiva – 9. razred 

MATEMATIKA 
brezčrtni zvezek A4, milimetrski papir, žepno računalo 

geom. orodje: geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB 

GLASBA črtasti zvezek A5 (iz 6. razreda do zapolnitve) 

ANGLEŠČINA črtasti zvezek A4 

SLOVENŠČINA 

črtasti zvezek A4 (100-listni s trdimi platnicami), zvezek za domače 

branje (lahko lanski) 

rdeč kemični svinčnik, nalivnik, navaden svinčnik z radirko 

GEOGRAFIJA 
črtasti zvezek A4 

zemljevid Slovenije 

ZGODOVINA črtasti zvezek A4 

BIOLOGIJA črtasti zvezek A4 

KEMIJA črtasti zvezek A4, periodni sistem, mapa z elastiko 

FIZIKA mali karo zvezek A4, geotrikotnik, mapa z elastiko, žepni kalkulator 

ŠPORT športni copati, majica, hlače 

LIKOVNA UMET. 

20 risalnih listov v mapi, 2 okrogla in 3 ploščati, mehki čopiči 

paleta 

tempera barve in dodatno bela ter rumena barva 

škarje, lepilo, lepilni trak 

mehkejši svinčnik (3B–10B) 

oglje 

linolej A6-format 

noži za linorez (komplet 5 rezil z držalom in paličico za menjavo rezil – 

bela plastična škatlica) 

brezčrtni zvezek A4 (lanski) 

bombažna krpa 

časopisni papir za podlogo na mizi 

ravnilo (30 cm) 

LIKOVNO SNOVANJE 

3 (IP) 

5 risalnih listov, čopiči, paleta, kolaž papir, svinčniki, flomastri, škarje, 

lepilo 

 

NEMŠČINA (IP) črtasti zvezek A4 (lahko lanski) 

OBDELAVA GRADIV 

– KOVINE (IP) 

2 trikotnika 

šestilo 

2 svinčnika: H in HB 

 


