
 

 

Seznam potrebščin za 1. razred OŠ Polje  

v šol. letu 2021/22 
 
 
 

 Delovne zvezke nabavi šola – učenci jih dobijo prvi šolski dan (starši ne kupujejo) 
 

LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1 samostojni delovni zvezek za 
matematiko v 1. razredu s kodo za Lilibi.si ter prilogami 

EAN 
9789612719357 

 
Berilo – učenci si ga izposodijo v začetku leta in ga konec leta VRNEJO 

BERILO: Berem z iksom 1, bralni listi za 1. razred osnovne šole 
(učenci si sposodijo brezplačno znotraj učbeniškega sklada) 

EAN 
9789610209423 

 
 Potrebščine – kupijo starši 

Količina Naziv 

3 ZVEZEK, veliki, A4, 50 listni, brezčrtni 

1 ZVEZEK, veliki, A4, 50 listni, brezčrtni – za angleščino 

1 ZVEZEK, veliki, A4, črtni ABC z velikimi tiskanimi črkami, znamka Lili in Bine, EAN: 
3831075929067 

1 ZVEZEK, veliki, A4, karo, znamka TAKO-LAHKO 

1 ZVEZEK, mali črtast, s trdimi platnicami, debelejši (100 listni) - pesmarica za glasbo 

1 ZVEZEK , veliki, A4, črtni za bralno značko 

 OVITKI – prilagojeni velikosti zvezkov 

3 LEPILO UHU – stic 40 g 

1 VREČKA ZA COPATE 

1 ŠILČEK S POKROVOM 

1 ŠOLSKA TORBA 

1 PERESNICA (primerna velikost hkrati za barvice in flomastre) 

1 ŠOLSKI COPATI, usnjeni, nedrseči 

2 SVINČNIK, HB trikotne oblike – zaradi boljšega oprijema 

1 VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi 

2 KOLAŽ PAPIR, velikosti A4, 24 – barvni 

1 VODENE BARVICE 

1 MAPA A4 z elastiko 

1 BARVICE, 12 kosov, srednja debelina, trikotne oblike zaradi boljšega oprijema 

1 FLOMASTRI, 12 kosov, obojestranski (debeli – tanki) 

1 ŠKARJE, kakovostne, velikost 12 cm 

1 MASA ZA OBLIKOVANJE 500 g – teracota (das masa) (FILA ali HOBBYart) 

1 RAVNILO NOMA 1 – mala šablona 

1   Majica za zaščito oblačil pri likovnem ustvarjanju 

*Ostale barve, tuš, voščene barvice, oglje, čopiče, risalne liste, glino bomo naročili preko šole po 

predhodnem dogovoru s starši (s skupinskim naročilom so stroški nizki). 

Vsi zvezki in delovni zvezki naj bodo oviti v plastificirane ovitke in podpisani na platnici v spodnjem 

desnem kotu. Podpisane naj bodo tudi vse šolske potrebščine. Likovni pripomočki naj bodo spravljeni 

v škatli, ki naj bo podpisana. 


