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1. RAZRED
SEZNAM UČNIH SREDSTEV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Učbenikov, pri katerih je namesto cene napisano učbeniški sklad, ni potrebno kupiti. Pri nakupu učbenikov
in delovnih zvezkov bodite pozorni na EAN KODO in letnico izdaje (kupite tiste, ki so opremljeni z
najnovejšo letnico izdaje).
EAN KODA
GRADIVO
OPIS
3831022483659 MOJ NANDE 1 (Mladinska kovček za prvošolce z učnimi gradivi za
knjiga)

slovenščino, matematiko in spoznavanje

CENA
UČBENIŠKI
SKLAD

okolja ter s kodo za Učimse.com
9789612711030

LILI IN BINE 1

berilo

(Rokus Klett)
9780194822718 MOUSE AND ME! Level 3

UČBENIŠKI
SKLAD

delovni učbenik za angleščino

21,90 €

(Oxford University Press)
9789610135739

JUHEJ, ŽE BEREM

bralna knjižnica 1

(Mladinska knjiga)
3831039896367

ZVEZEK NANDE ZNA

*
(8,95 €)

zvezek s številkami do 10, karo 1 cm, 40-listni

*
(3,40 €)

3831039896350

ZVEZEK NANDE ZNA

zvezek za opismenjevanje z velikimi tiskanimi
črkami, črtni z vmesno črto, 40-listni



*
(3,40 €)

Bralno knjižico Juhej, že berem in zvezka Nande zna bo za vse učence kupila šola. Učenci jih prejmejo
prvi šolski dan, starši boste prejeli položnico.

Konec šolskega leta učenci v učbeniški sklad vrnejo le berilo LILI IN BINE 1.
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE
•

2 brezčrtna zvezka A4, 60-listni

•

1 črtani zvezek A4 (1 cm), 40-listni za OPB

•

navadna beležka

•

kartonska mapa A4 – tanka, z elastiko
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PERESNICA
2 HB svinčnika, barvni svinčniki, šilček, radirka in mala šablona (20cm).
LIKOVNE POTREBŠČINE
20 risalnih listov, 2 ploščata čopiča št. 6 in 16, dva okrogla čopiča št. 7 in 12, lonček za vodo, voščenke
(mastne, ne akvarel), flomastri, kolaž papir velikost A4 (ne samolepilni), škarje, 3x lepilo v stiku, vodene
barvice, bela tempera, DAS masa (500 g), črni tuš, ražnjič palčke (5 kom), črn vodoodporni flomaster
(debelina M), oglje, paleta za barve, zaščitna majica.
ŠPORTNA OPREMA
Vrečka za športno opremo, kratke hlače, majica, elastika za lase (deklice).
ŠOLSKI COPATI z nedrsečim podplatom in vrečka za copate.
Vse šolske potrebščine naj bodo opremljene z imenom in priimkom učenca.

Seznam pripravil:

Ravnateljica:

aktiv učiteljic 1. razreda
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