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IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 
2021/2022 

Vse učbenike in delovne zvezke dobijo učenci prvi šolski dan v šoli (brezplačno). 

 

 
1. RAZRED – učbeniki (dobijo v šoli, izposoja iz knjižnice) 

 

naziv predmet 

M. Grginič: KO PRAVLJICE OŽIVIJO, berilo za 1. razred, založba 

IZOLIT, EAN: 9789616279352 

Slovenščina 

1. RAZRED – delovni zvezki (dobijo v šoli) 
 

naziv predmet cena 

M. Kramarič, M. Pipan: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni 

delovni zvezek (v treh delih) za matematiko s kodo in prilogami (3 

zvezki), založba ROKUS KLETT, 2019. EAN: 9789612719357 

Matematika 14,00 

LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni 

zvezek za slovenščino s kodo in prilogami (2 zvezka). 

Založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719371 

Slovenščina 14,00 

SKUPAJ  28,00 

 
1. RAZRED – potrebščine, ki jih kupite starši sami 

Količina Naziv 

1 zvezek velik (A4), brezčrtni 60-listni (okolje, glasba, slovenščina) 

1 zvezek LILI IN BINE, velik A4, 1 cm karo, 123 s številkami (matematika) 

1   zvezek LILI IN BINE, velik A4, črtasti, ABC z velikimi tiskanimi črkami (slovenščina) 

1 zvezek velik (A4), 11 mm črte (angleščina) 

1 mapa s trdimi platnicami (tanjša) 

 Peresnica: 

–  2 svinčnika HB (trikotni prijem, debelejši), 

–  suhe barvice (trikotni prijem, debelejši), ki puščajo dobro sled (12 barv), 

–  šilček s posodico (za debelejše svinčnike in barvice), 

–  mehka radirka, 

–  flomastri (12 barv; obvezno črn). 

1 vodene barvice (akvarelne) 

1 škarje – (LEVIČARJI/škarje za levičarje) 

1   ravnilo noma 1, mala šablona 

3 lepilo v stiku – UHU (1 lepilo 40 g za angleščino; nepodpisano) 

1 športna oprema (kratke hlače, majica) in vrečka za športno opremo 

1 šolski copati (nedrseči) 

1 (pre)velika majica za zaščito oblačil pri likovni umetnosti 

1 šolska torba z močnejšim hrbtiščem (brez koleščkov) 

 
Šolske potrebščine morajo biti OVITE in PODPISANE. 

Podpisani naj bodo tudi vsi ostali pripomočki (vsaka barvica, flomaster …). 

 
Likovne pripomočke (risalne liste, voščene barvice, tempera barve, 

kolaž papir, čopiče, tekoče lepilo, oglje, tuš in glino), ki jih bo priskrbela šola, 

boste plačali po mesečni položnici (13 € za dve leti). 

 
 


