
OBVESTILO STARŠEM 

Jeseni bo vaš otrok postal prvošolec. Pripravili smo seznam učbenikov, delovnih 
zvezkov in potrebščin,  ki jih bo potreboval.  
 
POTREBŠČINE  
ZVEZKI: 

- veliki brezčrtni zvezek (uporabljali ga bomo pri matematiki,  
  spoznavanju okolja in slovenščini) 
- veliki brezčrtni zvezek (za angleščino) 
- mali brezčrtni zvezek – TAKO LAHKO (DZS) 
- mali zvezek s črtami 11 mm - TAKO LAHKO (DZS) 
- mali zvezek s kvadratki 1x1 cm - TAKO LAHKO (DZS) 
 

PERESNICA 
2 X NAVADEN SVINČNIK (HB), ŠILČEK 
SUHE BARVICE  (12 kom) 
ŠOLSKI COPATI Z GUMO  

VREČKA ZA COPATE         VSE 
TORBA (NAHRBTNIK)        POTREBŠČINE 
MAPA Z ELASTIKO               (OD TORBE DO BARVIC) 

BELEŽKA                NAJ BODO PODPISANE! 
 
OSTALE POTREBŠČINE (škarje, lepilo, šablona, risalni listi, tempera barve, voščenke, čopiče, 

kolaž papir …) KUPI  ŠOLA, STARŠI PORAVNATE STROŠKE PO POLOŽNICAH. 
 

 UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI 
Lili in Bine, medpredmetni delovni zvezek v 
prvem razredu osnovne šole (4 deli)  
(Založba Rokus Klett, d. o. o., Ljubljana, 2016) 
                                             (EAN:9789612716332) 

 
Kupite. 

Lili in Bine, delovni zvezek za opismenjevanje  
(2 dela) (Založba Rokus Klett, d. o. o., Ljubljana, 2015) 
                                             (EAN:9789612713836) 

 
Kupite. 

Hergan, Kovač, Kolar:  
Dotik okolja 1,  učbenik za spoznavanje okolja v 1. 
razredu devetletne OŠ, MKZ 

 
Učbenik si lahko 
izposodite v šoli. 

M. Grginič: 
KO PRAVLJICE OŽIVIJO, berilo za 1. razred, Izolit 

 
Učbenik si lahko 
izposodite v šoli. 

GLASBENA SLIKANICA 1,  
učbenik z elementi DZ za 1. razred devetletne šole, 
DZS 

 
Učbenik si lahko 
izposodite v šoli. 

 

 
Vrhnika, 31. 5. 2016            bodoče  učiteljice 1. razreda  
 
 



                

                              Osnovna šola Ivana Cankarja 

                              Lošca 1 

                              1360 Vrhnika 

                              Učbeniški sklad 

 
 

Spoštovani starši, 

učbenike si lahko izposodite v šoli.  

Obkrožite svojo izbiro in izpolnjeno naročilnico prinesite na roditeljski 

sestanek,24. 5. 2016, ali jo do takrat vrnite v tajništvo šole na Tržaški 2. 

 

Učenci so tudi za izposojene učbenike dolžni skrbeti, zato jih po prejemu zavijte in 

podpišite. V kolikor bo učenec/ka konec šolskega leta vrnil/-a poškodovan 

učbenik, bo potrebno plačati odškodnino. 

 

Učbenike bodo dobili pri pouku v začetku septembra. 

 

 

      skrbnica učbeniškega sklada 
Andreja Nagode     

         

                                         
IZPOLNITE in  ODREŽITE 
 

Za  1. razred OŠ si bo _____________________________  v šoli izposodil/a:  

 (ime in priimek učenca/ke) 

 
 učbenik za glasbeno: Glasbena slikanica 1 

    DA                  NE 

 učbenik za okolje: Dotik okolja 1 

    DA                  NE 

 berilo: Ko pravljice oživijo 
DA                  NE 

                                                     _________________________
             (podpis staršev) 
 
 


