za 1. razred - podružnična šola Šmartno v Rožni dolini

Spoštovani starši,

čeprav se letošnje šolsko leto še ni zaključilo, že razmišljamo o naslednjem. Pred Vami je seznam
potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v šolskem letu 2021/22 v 1. razredu osnovne šole.
(Komplet delovnih zvezkov boste prejeli v šoli - stroške za njih krije MIZŠ.)
Prilagamo vam ponudbe podjetij, ki se ukvarjajo s pripravo paketov šolskih potrebščin. Ponudbe
preglejte in se po svoji presoji odločite za ponudnika, če želite potrebščine kupiti že prej.
Izpolnjeno naročilnico pošljete ponudnikom na naslove navedene na naročilnicah.
Položnice za potrebščine boste prejeli neposredno od ponudnika. Pakete bodo učenci prejeli po
pošti, v izbrani papirnici ali pa prvi šolski dan v šoli (odvisno od vašega dogovora s ponudnikom).

Lepo pozdravljeni.

Skrbnika učbeniškega sklada:
Aleksandra Ambrož in Jure Uranič

Ravnateljica:
Olga Kovač

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA
1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Podružnična šola Šmartno v Rožni dolini - 20 učencev
Podružnična šola Socka - 7 učencev
(skupaj 27)

Komplet delovnih zvezkov za 1. razred:
Štev.
Naslov delovnega zvezka
1.

Avtor

LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni
delovni zvezek za matematiko s kodo in
prilogami za 1. razred osnovne šole

ROKUS
EAN: 9789612719357

2.

BEREM Z IKSOM 1, bralni listi za 1. razred
osnovne šole

3.

JUHEJ, ŽE BEREM!, bralna knjižica za 1.
razred osnovne šole

Predvidena cena
Delovni zvezek bo
za vas priskrbela
šola

Marija Pisk, Zalka Uršič,
Sabina Višček, Vasja
Kožuh
DZS
EAN: 9789610209423

Bralno vadnico bo
za vas priskrbela
šola

Dr, Alenka Rot Vrhovec
MK
EAN:9789610135739

Bralno vadnico bo
za vas priskrbela
šola

Seznam potrebščin za 1. razred:
ZVEZKI

OSTALO

LIKOVNA
UMETNOST

POTREBŠČINE
- velik (A4) črtan zvezek (brez robov, razmik med črtami 10 mm)-2 kom.
- velik (A4) zvezek- veliki karo (1 cm)-1 kom.
- velik (A4) brezčrtni zvezek-3 kom.
- mali (A5) črtan zvezek- 1 kom.
barvice, svinčnik HB (2 kom.), radirka, šilček v posodici, peresnica, mala šablona, lepilo
v stiku (2 kom.), škarje, šolska torbica, šolski copati (nedrseč podplat), športna oprema
(kratke hlače, majica), vrečka iz blaga (2 kom.- za copate in športno opremo), mapa,
prosojni plastični ovitki A4 za delovne zvezke, ki jih prejmete v šoli in zvezke
risalni listi (40 kom.), vodene barvice, DAS masa (bela 0,25 kg in rjava 0,25 kg),
voščene barvice (debele, NEvodotopne), obojestranski flomastri, kolaž papir (A3
velikost)

(Likovna umetnost - material, ki se bo nabavil skupaj za
vse prvošolce. (Prispevek na učenca znaša 10 evrov, ki ga
boste poravnali s položnico v mesecu oktobru 2021!)

tempera barve, čopiči, tuš (črni, barvni), oglje, glina,
perlice (Hama), plastelin, kinestetični pesel, škrobni
svaljki, lesno lepilo, barvni listi, dekorativni dodatki…

Vsi zvezki in delovni zvezki naj bodo oviti v prosojne ovitke in vse potrebščine naj bodo
opremljene z otrokovim imenom.
Otrok mora imeti obvezno par šolskih copat z nedrsečim
podplatom. S copati, ki jih je možno nositi tudi na zunanjih
površinah, ne bo smel hoditi po šoli zaradi higienskih razlogov.

