
 

 
SEZNAM POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED  

ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

PERESNICA 

 2 svinčnika (trdota 2B) 

 lesene barvice 

 zaobljene otroške škarje (POZOR: Učenci levičarji naj 

imajo škarje za levičarje.) 

 lepilo v stiku 

 radirka 

 šilček (zaprt) 

 

Vse potrebščine v peresnici naj 

bodo podpisane. 

ZVEZKI 

 2 VELIKA BREZČRTNA ZVEZKA 

 1 MALI BREZČRTNI ZVEZEK 

 1 VELIK VELIKI KARO ZVEZEK (veliki karo 1 cm) 

 1 VELIK ČRTASTI ZVEZEK (razmak med črtami 11 mm) 

 TRDA MAPA 

Priporočamo zvezke Tako lahko, 

Lili in Bine (z modro obrobo) ... 

 

Vsi zvezki naj bodo podpisani 

na naslovni strani. 

LIKOVNA ŠKATLA  

 flomastri 

 plastelin 

 das masa 0,5 kg (bela ali rjava) 

 vodene barvice 

 voščenke 

 lepilo v stiku 

 čopiči (2 zaobljena  in 2 ploščata različnih debelin) 

 1 črn alkoholni flomaster  

 haljica ali stara srajca za likovno ustvarjanje 

 mala šablona z liki 

 

 kolaž papir 

 30 risalnih listov 

Likovne pripomočke (razen 

kolaž papirja in risalnih listov) 

zložite v likovno škatlo (manjšo 

škatlo za čevlje), ki naj bo tudi 

podpisana. 

 

 

Vsi likovni pripomočki 

(flomastri, čopiči …) naj bodo 

podpisani. 

ŠPORT 

 kratke hlače in majica ali dres (športna oprema)  

v PODPISANI vrečki iz blaga 

 

DRUGI PRIPOMOČKI 

 ŠOLSKA TORBA srednje velikosti, s trdim hrbtom 

 100 papirnatih robčkov 

 nedrseči copati (podpisani) 

 PODPISANA vrečka za copate 

 



 

PRIMER ŠABLONE: 

 
PRIMER VELIKI KARO: 
 

               

               

               

               

 
 
PRIMER ČRT: 
 

 

 

 

 

 
 
 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV 
 

naziv predmet 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET 

- medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + koda za LILIBI, 

založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927988 

Medpredmetni komplet 

 
Medpredmetne delovne zvezke bodo učenci prejeli v šoli 1. teden septembra. 
 
V primeru, da učenec prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolo, mora vrniti vsa gradiva 
ob prekinitvi šolanja oziroma ob prepisu na drugo šolo. 


