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UČBENIKI 

 

SLJ  

 

M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: 

LILI IN BINE 1, berilo za slovenščino v 1. razredu OŠ, ROKUS KLETT, 

2011 

EAN: 9789612711030 

9,85 € 

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: 

LILI IN BINE 1, učbenik za slovenščino, ROKUS KLETT, 2011 

EAN: 9789612711023 

9,85 € 

MAT 

M. Rajšp, J. Žic: 

LILI IN BINE 1, učbenik za matematiko, ROKUS KLETT, 2011 

EAN: 9789612711016 

9,85 € 

SPO 

N. Štefer, V. Kumše: 

LILI IN BINE 1, učbenik za spoznavanje okolja, ROKUS KLETT, 2011 

EAN: 9789612711009 

9,85 € 

GUM 

B. Oblak, M. Prelog: 

GLASBENA SLIKANICA, učbenik za 1. razred devetletne šole, DZS, 

1999 

EAN: 9788634125573 

16,10 € 

 

 

DELOVNI ZVEZKI 

SLJ 

Mira Kramarič, Milka Kern in Majda Pipan: 

LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje v dveh delih za pouk 

slovenščine v OŠ, ROKUS-KLETT, 2013 

EAN: 9789612713836 

9,90 € 

MAT 

S. Osterman, B. Stare Ravnikar, M. Češek: 

RAČUNANJE JE IGRA 1, zbirka nalog za matematiko v 1. razredu 

osnovne šole, ANTUS, 2016 

EAN: 3830017145411 

7,95 € 

SLJ 

MAT 

SPO 

M. Kramarič, M. Kern et al.: 

LILI IN BINE 1, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda 

LILIBI, ROKUS-KLETT, 2016 

EAN: 9789612716332 

37,60 € 

TJA 

S. Maidment, L. Roberts: 

HAPPY HOUSE 1 NEW EDITION (2. IZDAJA), delovni zvezek za 

pouk angleščine, MKT 

EAN: 9780194730648 

14,90 € 

Skupaj: 70,35 € 

 

 

  



        Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični 
 

Učni pripomočki v šolskem letu 2018/2019 
 

 

SEZNAM ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV: 

 

SLJ 
 2 črtasta zvezka A4 (10 mm razmika, npr. 'Tako lahko') 

 1 črtasti zvezek A4 s trdimi platnicami za bralno značko 

MAT 
 1 zvezek A4 veliki karo 

 mala šablona 

SPO  1 črtasti zvezek A4 (10 mm razmika) 

TJA  1 črtasti zvezek A4 

GUM  1 črtasti zvezek A4 (10 mm razmika) 

LUM 

 3 ploščati čopiči št. 4, 8 in 14 

 1 okrogel čopič št. 4 

 vodoodporne voščenke 

 škarje 

 tekoče lepilo v stiku 

 debeli flomastri (Giotto) 

 tanki flomastri (Giotto) 

 20 risalnih listov 

 črni tuš 

 kolaž papir 

 barvni plastelin 

 tempera barve (Aero) 

 DAS masa za oblikovanje (rjava 

in bela) 

 malo lepilo Mekol 

 zaščitna majica 

Vse potrebščine naj bodo shranjene v manjši škatli. 

ŠPO 
 majica s kratkimi rokavi in kratke hlače ali trenirka 

 platnena vrečka za športno opremo 

DRUGO 

 1 mali črtasti zvezek (namesto 

beležke) 

 2 svinčnika HB (npr. Faber-

Castell)* 

 radirka 

 šilček s škatlico 

 suhe barvice 

 peresnica 

 šolski copati z nedrsečim 

podplatom 

 šolska torba 

 

Vse gradivo in pripomočke podpišite! 

 

*Priporočamo nakup svinčnikov, ki imajo trirobo ploskev.  
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OBVESTILO STARŠEM O UČBENIKIH IN UČNIH PRIPOMOČKIH ZA 

1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE  
 

 

Številka: 4-O74/2017-18 

Datum: 6. 6. 2018 

 

 

Spoštovani starši! 

 

V šolskem letu 2018/2019 bo 1. razred pričel s poukom 

V PONEDELJEK, 3. SEPTEMBRA 2018, OB 9.30.  

 

 

Ta dan ste v šolo skupaj z učenci vabljeni tudi starši.  

 

Pri pouku bodo učenci potrebovali učbenike, delovne zvezke in ostale šolske potrebščine. 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet 

za prvi razred osnovne šole. V primeru, da ste se ob vpisu otroka v 1. razred odločili za 

izposojo učbenikov, bo vaš otrok prejel komplet učbenikov na prvi šolski dan.  

 

Tudi v prihodnjem šolskem letu je izposoja učbenikov za vse učenke in učence od 1. do 

vključno 9. razreda naše osnovne šole BREZPLAČNA. Izposojevalnino za izposojene učbenike 

nam bo v skladu s prakso prejšnjih let povrnilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. 

 

V šolskem letu 2018/2019 bodo za vse prvošolce BREZPLAČNI TUDI DELOVNI 

ZVEZKI. Stroške nakupa le-teh bo krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. V šoli bomo nakupili delovne zvezke za vse bodoče prvošolce. Učenci jih bodo 

prejeli na prvi šolski dan, tj. 3. septembra 2018.  

 

Ob izteku šolskega leta morate šoli vrniti le učbenike. Če bo kakšen učbenik uničen ali ga 

ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novega učbenika. 

 

 

 
 

          Katja Šuštar,     Žig    Janez Peterlin, 

skrbnica učbeniškega sklada                     ravnatelj 
 

 

 
 


