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Staršem in skrbnikom učencev 1. razreda v šolskem letu 2022/2023
Zadeva: Učna gradiva v šolskem letu 2022/2023
Spoštovani starši in skrbniki,
učencem 1. razreda šola omogoča BREZPLAČNO IZPOSOJO učbenikov iz šolskega učbeniškega
sklada, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo. Za poškodovano, uničeno ali izgubljeno berilo je potrebno
plačati odškodnino. Delovne zvezke za učence 1. razreda nabavi šola in ostanejo v lasti učenca.
Spodaj navedene šolske potrebščine kupite starši pri poljubnem ponudniku, ki je za vas najbolj
ugoden.
Strokovni aktiv učiteljic 1. razreda je izbral naslednje učno gradivo:
UČBENIKI ZA IZPOSOJO IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

-

Z. ŠT.
1.

-

NASLOV UČBENIKA

ZALOŽBA

LILI IN BINE 1 Berilo za slovenščino - 9789612711030

ROKUS
KLETT

Saksida

11,50 €

ZALOŽBA

AVTOR

CENA

Več
avtorjev

15,50€

AVTOR

CENA

DELOVNI ZVEZKI
Učenci dobijo delovne zvezke v šoli brezplačno.
Z. ŠT.

1.

NASLOV DELOVNEGA ZVEZKA
OŠ IZOLA
Lili in Bine: Novi prijatelji 1, samostojni DZ za MAT,
9789612719357

2.

Berem z Iksom, bralni listi za 1. razred osnovne šole,
9789610209423.

3.

Zvezek Lili in Bine A4 ABC črtan – zvezek s
predlogami, 3831075929067

ROKUS
KLETT
DZS

več
avtorjev

7,50€

2,80 €
25,80€

PŠ KORTE
1.

2.

Lili in Bine: Novi prijatelji 1, samostojni DZ za MAT,
9789612719357
Berem z Iksom, bralni listi za 1. razred osnovne šole,
9789610209423.

ROKUS
KLETT
DZS

Več
avtorjev
več
avtorjev

15,50€
7,50€

3.

Zvezek Lili in Bine A4 ABC črtan – zvezek s
predlogami, 3831075929067

2,80 €
25,80€
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ŠOLSKE POTREBŠČINE 2022/23
Starši in skrbniki spodaj navedene šolske potrebščine kupite pri poljubnem ponudniku, ki je za
vas najbolj ugoden.
1. razred OŠ IZOLA
Potrebščine
primerna šolska torba (ne prevelika in ne pretežka)
mapa z elastiko
beležka
ZVEZKI:
 1 velik zvezek A4 karo (Tako lahko)
 1 mali zvezek B5 brezčrtni (Tako lahko)
 4 veliki brezčrtni zvezki A4 (Tako lahko)
 prosojni ovitki za zvezke - opremljeni z nalepkami z imenom in priimkom otroka (1 krat B5
format, 6 krat A4 format)
PERESNICA:
 12 barvic
 12 flomastrov
 2 svinčnika HB
 šilček
 radirka
 rdečilo
PRIPOMOČKI:
 otroške škarje (za desničarje oz. levičarje)
 tri večja lepila v stiku (20g)
 1 ravnilo NOMA 1 (mala šablona)
 voščenke
 risalni blok (20 listni)
 DAS masa – 500 g (bela ali rjava),
 plastelin
 kolaž papir (nelepljiv, brez sijaja)
copati z gumijastim nedrsečim podplatom
športna oprema: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, brisačka

Navedene potrebščine prinesejo učenci v šolo prvi šolski dan.
Kot šola stremimo k čim manjši uporabi plastike.

ŠOLSKE POTREBŠČINE 2022/23
Starši in skrbniki spodaj navedene šolske potrebščine kupite pri poljubnem ponudniku, ki je za
vas najbolj ugoden.
1. razred PŠ KORTE
Potrebščine
primerna šolska torba (ne prevelika in ne pretežka)
mapa z elastiko
beležka
ZVEZKI:
 1 mali zvezek B5 črtni (Tako lahko)
 1 mali zvezek B5 1 cm karo (Tako lahko)
 1 mali zvezek B5 brezčrtni (Tako lahko)
 4 veliki brezčrtni zvezki A4 (Tako lahko)
 prosojni ovitki za zvezke - (3 krat B5 format, 1 krat A4 format za berilo)
PERESNICA ZA PRVO TRIADO:
 2 kompleta barvic
 2 svinčnika HB
 šilček
 radirka
 rdečilo
PERESNICA (OVALNA ALI PLOŠČATA):
 12 flomastrov
 otroške škarje (za desničarje oz. levičarje)
 tri večja lepila v stiku (20g)
PRIPOMOČKI:
 1 ravnilo NOMA 1 (mala šablona)
 voščenke
 risalni blok (20 listni)
 DAS masa – 2 x 500 g (bela in rjava)
 plastelin
 kolaž papir (nelepljiv, brez sijaja)
 2 okrogla čopiča (debelin 12 in 4)
 vodene barvice
copati z gumijastim nedrsečim podplatom
športna oprema: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, brisačka

Vse šolske potrebščine opremite z imenom in priimkom.
Kot šola stremimo k čim manjši uporabi plastike, zato vas prosimo, da ovijete samo zvezke B5
in berilo v prosojni ovitek.

