OSNOVNA ŠOLA IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1
4220 ŠKOFJA LOKA
TEL.: (04) 506 11 13 FAKS (04) 512 51 41
e-pošta: os.ivanagroharja@guest.arnes.si spletna stran: http://www.groharca.si/

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN
ZA 1. RAZRED PŠ BUKOVICA – ŠOLSKO LETO 2017/2018
UČBENIKI (jih ne kupujte):
iRokus - elektronsko gradivo:
- E-medpredmetni delovni zvezek
- E-učbenik za slovenščino
- E-učbenik za spoznavanje okolja
- E-učbenik za matematiko
- E-berilo
- E-delovni zvezek za opismenjevanje
DELOVNI ZVEZKI – ne kupujte:
Kramarič, M. in drugi: LILI IN BINE 1, medpredmetni delovni zvezek (v 4 delih) + koda za LILIBI, Rokus - Klett,
EAN: 9789612716332, cena: 37,60 EUR
ZVEZKI


















(Izolit, Tako lahko, ABC) IN OSTALE POTREBŠČINE:
2 velika brezčrtna zvezka
1 velik karirast zvezek – veliki karo
1 velik črtast zvezek – 11mm
peresnica
2 HB svinčnika
suhe barvice
flomastri s tanko in debelo konico
radirka
šilček
prozorna mapa za vpenjanje
šablona (20cm)
škarje, ki dobro strižejo tudi karton, blago…
Mekol lepilo
lepilo v stiku (veliko)
nedrseči copati
oprema za šport (majica, hlače/pajkice)
podpisana majica za LUM (najbolje odrasla s kratkimi rokavi)

Likovne potrebščine bomo za vse učence naročili v šoli in jih ne kupujte.
Glede robčkov prtičkov in zobne paste se bomo dogovorili na 1. roditeljskem sestanku v septembru.
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Razredničarka 1. razreda,
Anica Benedičič in Lena Vastl, skrbnici učbeniškega sklada

Marko Primožič,
ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1
4220 ŠKOFJA LOKA
TEL.: (04) 506 11 13 FAKS (04) 512 51 41
e-pošta: os.ivanagroharja@guest.arnes.si spletna stran: http://www.groharca.si/

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN
ZA 1. RAZRED PŠ LENART – ŠOLSKO LETO 2017/2018
UČBENIKI (jih ne kupujte):
iRokus - elektronsko gradivo:
- E-medpredmetni delovni zvezek
- E-učbenik za slovenščino
- E-učbenik za spoznavanje okolja
- E-učbenik za matematiko
- E-berilo
- E-delovni zvezek za opismenjevanje
DELOVNI ZVEZKI – ne kupujte:
Kramarič, M. in drugi: LILI IN BINE 1, medpredmetni delovni zvezek (v 4 delih) + koda za LILIBI, Rokus - Klett,
EAN: 9789612716332, cena: 37,60 EUR
ZVEZKI

















(Izolit, Tako lahko, ABC) IN OSTALE POTREBŠČINE:
1 velik brezčrtni zvezek
1 velik karirast zvezek – veliki karo
2 velika črtasta zvezka – 11mm
peresnica
2 HB svinčnika
suhe barvice
flomastri s tanko in debelo konico
radirka
šilček
prozorna mapa za vpenjanje
šablona (20cm)
škarje, ki dobro strižejo tudi karton, blago…
Mekol lepilo
nedrseči copati
oprema za šport (majica, hlače/pajkice)
podpisana majica za LUM (najbolje odrasla s kratkimi rokavi)

Likovne potrebščine bomo za vse učence naročili v šoli in jih ne kupujte.
1 paket papirnih robčkov
100 papirnatih prtičkov
zobna pasta
> Teh stvari še ne kupujte, se dogovorimo na 1. roditeljskem sestanku v septembru.
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Razredničarka 1. razreda,
Anica Benedičič in Lena Vastl, skrbnici učbeniškega sklada

Marko Primožič,
ravnatelj

