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SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
1. RAZRED – MATIČNA ŠOLA IN PŠ MOŠNJE 

 
 
Spoštovani starši! 
 
Vsi bodoči prvošolci prejmejo brezplačna učna gradiva za 1. razred. Šola bo poskrbela za nakup gradiv, 
učenci pa jih bodo prejeli prve dni v septembru pri svojih razredničarkah. 
 
 
V spodnji preglednici je navedeno gradivo po izboru učiteljic 1. razreda matične šole in PŠ Mošnje. 
 

1. LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI, medpredmetni učni komplet (samostojni 
delovni zvezki za SLO, MAT, SPO) za 1. razred s kodo in prilogami, ROKUS,  
EAN 3831075929050 
 

SLJ, 
MAT, 
SPO 

30,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrbnica učb. sklada:          Ravnateljica: 
Tanja Smolej          Zlata Rejc 

 

 

 

 

 

 



ZVEZKI IN PRIPOMOČKI 

 

PREDMET POTREBŠČINE 

slovenščina  Zvezek A4 – črtasti ABC zvezek z velikimi tiskanimi črkami Lili in Bine 

(EAN-KODA: 3831075929067) 

 velik A4 brezčrtni zvezek 

spoznavanje okolja, 
glasba 

 en skupen velik A4 brezčrtni zvezek 

matematika  zvezek A4 – veliki karo 123 zvezek s številkami Lili in Bine 

(EAN-KODA:  3831075929074) 

 velik karo zvezek (kvadratki 1 x 1 cm) 

bralna značka  velik brezčrtni zvezek 

angleščina  velik brezčrtni zvezek 

šport kratke hlače, majica, superge (športna oprema naj bo v platneni vrečki) 

likovna umetnost  vodene barve, 

 3 ploščati čopiči (6, 14, 20), mehke ščetine, 

 plastelin pospravljen v škatlici,  

 vodoodporne voščenke,  

 flomastri,  

 obojestranski barvni papir (kolaž, A4),  

 časopis,  

 lonček za vodo iz trde plastike, 

 črn debel vodoodporen flomaster – okrogla konica,  

 DAS masa (500 g),  

 3 x lepilo v stiku,  

 40 risalnih listov, A3 format, debelejši  

 stara večja majica za zaščito oblačil 

ostalo  šolska torba,  

 pregledna peresnica, 

 svinčnik, 

 kakovostne suhe barvice, 

 radirka, 

 šilček, 

 kakovostne škarje brez ostre 

konice (otroci, ki pišejo, rišejo z 

levo roko, naj imajo škarje za 

levičarje), 

 

 mala šablona z začetno 

vrednostjo 0 cm), 

 mapa,  

 copati z nedrsečim podplatom, 

 platnena vrečka za copate,  

 velik brezčrtni zvezek (za 

ustvarjanje med odmori in v 

podaljšanem bivanju),  

 podpisan kozarec iz trde 

plastike (za pitje vode) ali bidon. 

 

ZVEZKI, UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE IN UREJENE. 


