
Osnovna šola Trzin  

 
Trzin, 4. 6. 2022   

KAJ POTREBUJEM ZA 1. RAZRED?    

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 

2022/23  

   

  

  
DELOVNI ZVEZKI – učenci jih dobijo v šoli*    

   

Predmet  Avtor  Naslov, podatki in EAN kode  Založba  

SLOVENŠČINA, 
MATEMATIKA, 
SPOZNAVANJE 
OKOLJA 

 Gomboc et al.  
Moj Nande 1, kovček s kodo učimse za 1. razred 

EAN 3831022483659 

MKZ 

 

 

 

 UČBENIKI – učbeniški sklad**  

Predmet  Avtor Naslov, podatki Založba 

SLOVENŠČINA  Rot-Vrhovec Juhej, že berem!, bralna knjižica 1 MKZ 

  

  

*Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam zagotavlja sredstva za nakup delovnih zvezkov 

za učence prvega razreda, tako da VAM NAŠTETIH DELOVNIH ZVEZKOV NI POTREBNO KUPOVATI. 

Delovne zvezke bodo učenci prejeli prvi šolski dan.     

** Učbenik si lahko izposodite v šoli. 
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POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2022/23 

ZVEZKI: 

 1 velik A4 brezčrtni zvezek; 

 1 velik A4 karo za MAT (1 cm X 1 cm); 

 1 velik A4 črtni (prb. 11 mm razmik, NE z vmesno črto ali drugo); 

 BODITE POZORNI, DA IMAJO ZVEZKI Z OBEH STRANI ČRTE ALI MODER ROB. 

    ALI  

 DRUGO: 

 šolska torba; 

 peresnica (barvice in flomastri 12 barv, 

radirka, šilček, 2 svinčnika HB); 

 malo ravnilo s šablono 20 cm (shranjeno v 

mapi); 

 športna oprema v pralni vreči (kratka majica 

in hlače ali pajkice, ELASTIKA ZA LASE!); 

 rezervna oblačila; 

 časopisni papir (prosimo, da ga pregledate 

in neprimerne vsebine odstranite); 

 nedrseči šolski copati Z VREČKO (za 

garderobo); 

 

 bidon z vodo; 

 A4 kartonska/plastična mapa z elastiko; 

 majhna beležka; 

 škarje, lepilo v stiku (ne tekoče), lepilni trak; 

 A3 risalni listi in 2 risanki (A4 risalni listi); 

 kolaž papir (ne samolepljiv ali svetleči).                 

LIKOVNA ŠKATLA (stara od čevljev), v katero spravijo:  

 vodene in tempera barve; 

 paleto; 

 2 okrogla (št. 6 in 8) in 2 ploščata čopiča (št. 4 in 10); 

  krpico za brisanje čopičev; 

  zaščitna majica (stara z daljšimi rokavi); 

 1 paket plastelina; 

 debele voščenke; 

 plastični lonček za vodo 

ČISTO VSE ŠOL. POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE VSAJ Z INICIALKAMI NA 

VIDNIH MESTIH (SDZ, zvezki na PRVI, vidni strani).



 


