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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN  
ZA 1. RAZRED PŠ BUKOVŠČICA – ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 

UČBENIKI so v šolskem učbeniškem skladu in jih ne kupujte: 
 Jamnik, T. in drugi: KDO BO ŠEL Z NAMI V GOZDIČEK?, berilo, MKZ, izposoja v skladu 

 Hergan, I. in drugi: DOTIK OKOLJA 1, učbenik za spoznavanje okolja, MKZ, izposoja v skladu 
 

DELOVNI ZVEZKI – ne kupujte: 

 Osterman, S.: UČIMse 1A, komplet za 1. razred (PRVA MATEMATIKA – 2 dela, S SLIKANICO NA RAMI – delovni 

zvezek za jezik in zvezek za opismenjevanje 2. del), MKZ, zagotovi šola  
 
ZVEZKI  (Izolit, Tako lahko, ABC) IN OSTALE POTREBŠČINE: 

 1 velik brezčrtni zvezek  

 1 velik karirast zvezek – veliki karo 

 3 veliki črtasti zvezki – 11mm 

 peresnica  

 2 HB svinčnika  

 flomastri s tanko in debelo konico 

 radirka 

 šilček 

 prozorna mapa za vpenjanje 

 mapa z zavihki 

 šablona (20cm) 

 škarje, ki dobro strižejo tudi karton, blago  …  
 Mekol lepilo 

 nedrseči copati 

 oprema za šport (majica, hlače/pajkice) 

 
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,                             Marko Primožič, 

Ana Novaković in Lena Vastl, skrbnici učbeniškega sklada                                               ravnatelj 
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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN  

ZA 1. RAZRED PŠ LENART – ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 

UČBENIKI – 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, MALI KOMPLET (medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1. del 
delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine + koda za LILIBI), 

Rokus - Klett, zagotovi šola 
 

ZVEZKI  (Izolit, Tako lahko, ABC) IN OSTALE POTREBŠČINE: 
 2 velika brezčrtna zvezka  

 1 velik karirast zvezek – veliki karo 

 3 veliki črtasti zvezki – 11mm 

 peresnica  

 2 HB svinčnika  

 suhe barvice 
 flomastri s tanko in debelo konico 

 radirka 

 šilček 

 mapa za vpenjanje listov 

 šablona (20cm) 

 škarje, ki dobro strižejo tudi karton, blago  …  

 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. 

1 plastični lonček za pitje 
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,                             Marko Primožič, 

Ana Novaković in Lena Vastl, skrbnici učbeniškega sklada                                               ravnatelj 
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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN  
ZA 1. RAZRED PŠ BUKOVICA – ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 

UČBENIKI – 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  

 Jalovec, V. in Golli, D.: STAVNICA, kartončki s slikami in črkami ter 250 slikovnih predlog za igrivo individualno 
opismenjevanje v prvi triadi osnovne šole, MKZ, dobite pri pouku 

 
DELOVNI ZVEZKI – ne kupujte: 

 Kramarič, M. in drugi: LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET (medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1. del 

delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine + koda za LILIBI), 
Rokus - Klett, zagotovi šola 

 
ZVEZKI  (Izolit, Tako lahko, ABC) IN OSTALE POTREBŠČINE: 

 2 velika brezčrtna zvezka  

 1 velik karirast zvezek – veliki karo 

 3 veliki črtasti zvezki – 11mm 

 peresnica  

 2 HB svinčnika  

 suhe barvice 

 flomastri s tanko in debelo konico 

 radirka 

 šilček 

 mapa za vpenjanje listov 

 šablona (20cm) 

 škarje, ki dobro strižejo tudi karton, blago …  

 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. 

1 plastični lonček za pitje 
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,                             Marko Primožič, 
Ana Novaković in Lena Vastl, skrbnici učbeniškega sklada                                               ravnatelj 


