
1.  RAZRED ŠEMPETER  2020/21  
 
DELOVNI ZVEZEKI  
Ne uporabljajo delovnih zvezkov.   
 
OSTALI PRIPOMOČKI  

SLJ  1 črtan zvezek (11mm), format A4(velik),  
1 velik brezčrtni zvezek za bralno značko (uporabljajo od 1. do 3. razreda),  
slikovno – črkovna stavnica (lahko že rabljena; če kupite novo, priporočamo 
stavnico Švigazajček založbe Izolit -zaradi primernega formata)  

MAT  1 velik karo zvezek (1 cm X 1 cm)  formata A4   
matematična šablona za 1. razred (mala šablona)   

LUM  kartonasta škatla (od čevljev), vanjo spravimo:   
-2 ploščata in 2 okrogla čopiča (tanek in debel)   
- vodene barvice  
- voščenke  
- 1 risalni blok z 20 risalnimi listi in dodatnih 10 risalnih listov  
- kolaž papir (mat, ne svetleč)  
- Das masa -½ kg   
- krpica, lonček za vod, gobica,  
- zaščitna haljica  (lahko stara majica)  

GUM  1 velik brezčrten zvezek  
ŠPO  športna oprema: kratke hlače in majica s kratkimi rokavi  
SPO  1 brezčrtni zvezek formata A4(velik)  
DRUGO  šolska torba (lahka),  

peresnica:   
-2 navadna svinčnika HB (srednje trda),  
-radirka, šilček, škarje,   
-lepilo v stiku,   
-12 barvic,   
-flomastri + dodaten črn flomaster  

mapa s trdimi platnicami  
velik brezčrtni zvezek (A4) za podaljšano bivanje  
šolski copati z gumo (ne črno!)  
zobna ščetka s tankim ročajem   
10 paketov ali 1 škatla robčkov (kar je ceneje)  

NIP - TJA  1 velik brezčrtni zvezek  

  

 Učenci morajo imeti vse šolske potrebščine označene z imenom.  
 

  



1. RAZRED VRTOJBA 2020/21  
 
DELOVNI ZVEZEKI  
Ne uporabljajo delovnih zvezkov.   
  
OSTALI PRIPOMOČKI  

SLJ  1 črtan zvezek (11mm), format A4(velik),  
1 velik brezčrtni zvezek za bralno značko (uporabljajo od 1. do 3. razreda),  
slikovno – črkovna stavnica (lahko že rabljena; če kupite novo, priporočamo 
stavnico Švigazajček založbe Izolit -zaradi primernega formata)  

MAT  1 karo zvezek (1 cm X 1 cm)  format A4   
matematična šablona za 1. razred (mala šablona)   

LUM  Kartonasta škatla (od čevljev), vanjo spravimo:   
- 3 ploščate in 3 okrogle čopiče (zelo tanek, srednje debeline in zelo debel9)   
- vodene barvice  
- voščenke  
- 1 risalni blok  s trdimi platnicami  z 20 risalnimi listi in dodatnih 10 
risalnih    listov  
- kolaž papir (mat, ne svetleč)  
- krpica, lonček za vod, gobica,  
- zaščitna haljica  (lahko stara majica)  

GUM  1 brezčrten zvezek format A4  
ŠPO  športna oprema: kratke hlače in majica s kratkimi rokavi  
SPO  1 brezčrtni zvezek formata A4  
DRUGO  šolska torba (lahka),  

peresnica:   
- 2 navadna svinčnika HB (srednje trda),  
- radirka, šilček, škarje (ne majhne, ampak srednje velike)  
- veliko lepilo v stiku,   
- 12 barvic,   
- flomastri + dodaten črn flomaster  

mapa s trdimi platnicami  
šolski copati z gumo (ne črno!)  
zobna ščetka s tankim ročajem   
1 škatla robčkov   

NIP - TJA  1 brezčrtni zvezek format A4  

  

 Učenci morajo imeti vse šolske potrebščine označene z imenom.  

  
  

  



1. RAZRED VOGRSKO 2020/21  
 
DELOVNI ZVEZEKI:   
NE KUPUJTE SAMI.  NAKUP FINANCIRA MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN 
ŠPORT IN JIH BODO UČENCI  DOBILI V ŠOLI.  

SLOVENŠČINA  
LILI IN BINE 1, delovni zvezek za opismenjevanje v dveh delih, Mira Kramarič, Milka 
Kern, Majda Pipan, Rokus Klett, 2014, EAN: 9789612713157  

  
9,90 €  

MATEMATIKA  
LILI IN BINE 1, Komplet z medpredmetnim delovnim zvezkom s kodo za Lilibi.si in 
prilogami,  Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Šefer, Vilma Kumše, 
Martina Rajšp, Jasna Žic, Rokus Klett, 2016, EAN: 9789612716332  

  
  

37,60 €  

  47,50 €  

  

OSTALI PRIPOMOČKI  

SLJ  1 velik črtan zvezek z velikimi tiskanimi črkami iz programa Lili in Bine 
3831075929067  
1 velik brezčrtni zvezek za bralno značko (zvezek učenci uporabljajo dve leti)  

MAT  1 velik karo zvezek s številkami iz programa Lili in Bine 3831075929074  
 matematična šablona za 1. razred (mala šablona)  

SPO  1 brezčrtni zvezek formata A4  

ŠPO  kratke hlače in bela majica s kratkimi rokavi  

LUM  Škatla od kompleta Lili in Bine, v kateri so spravljeni: voščenke ADEL, 2 ploščata 
čopiča in 2 navadna ( tanek in zelo debel), vodene barvice, DAS masa 0,5 
kg bela ali rjava.  
Risalni blok s trdimi platnicami z 20 risalnimi listi in dodatnih 10 risalnih listov, 
mat kolaž papir.  
Krpica, lonček za vodo, gobica, zaščitna  haljica.  

DRUGO  peresnica: 2 navadna svinčnika HB (srednje trda, trikotno oblikovana), radirka, 
šilček, škarje, lepilo v stiku, 12 barvic (trikotno oblikovane), flomastri (tanki)  
mapa s trdimi platnicami  
šolski copati z gumo (ne črno)  
zobna ščetka s tankim ročajem  
šolska torba  

  

Učenci morajo imeti vse šolske potrebščine označene z imenom.  
  
  
 


