OSNOVNA ŠOLA PIVKA, PODRUŽNICA ŠMIHEL
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH PREDLAGA STROKOVNI AKTIV UČITELJEV,
IN SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Strokovni aktiv učiteljev, ki vključuje učitelje enega ali več razredov, predmetov ali predmetnih
področij, je na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov, dne 30. aprila 2022 predlagal ravnateljici
za šolsko leto 2022/2023 spodnji seznam delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega
zvezka za učence prvega, drugega in tretjega razreda v osnovni šoli, učnih sredstev, ki so
namenjena učencem za uporabo neposredno pri pouku ter učnega gradiva, ki ga zagotavljajo
starši učencev. Svet staršev je 16. 5. 2022 podal soglasje k nabavni ceni izbranih
učnih gradiv.
Naštete zvezke in šolske potrebščine morajo učenci imeti pri posameznih učnih predmetih pri
pouku. STARŠI IN UČENCI, PREVERITE, KAJ OD NAŠTETEGA IMATE ŽE DOMA. DOKUPITE
SAMO MANJKAJOČE.
1. RAZRED
UČENCI DOBIJO DELOVNE ZVEZKE V ŠOLI BREZPLAČNO. STARŠI NE NABAVLJAJTE
V KNJIGARNI!
naziv
LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, KOMPLET, samostojni delovni zvezki za slovenščino,
matematiko in spoznavanje okolja s kodo in prilogami v škatli založba: ROKUS-KLET, EAN:
3831075929050

Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023 za 1. razred
ZVEZKI
1 veliki zvezek, s črtami – SLJ (TAKO LAHKO)
2 velika zvezka, 1 cm karo - MAT (TAKO LAHKO)
4 veliki zvezki, brezčrtni – SLJ, TJA, GUM in SPO (TAKO LAHKO)
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
KOLAŽ PAPIR A4
LEPILO V STIKU
ŠKARJE, zaobljene, kvalitetne
RAVNILO – NOMA 1, mala šablona
PERESNICA (2 HB svinčnika, šilček, radirka, lesene barvice)
MAPA A4
ŠOLSKA TORBA (opora za hrbet)
ŠOLSKI COPATI (nedrseči)
ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, nedrseči copati
LIKOVNA UMETNOST: zaščitna majica
Potrebščine za likovno umetnost bodo na začetku šolskega leta s soglasjem staršev nabavile
učiteljice na šoli.
Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane in zvezki zaviti v prozoren ovitek.

2. RAZRED
UČENCI DOBIJO DELOVNE ZVEZKE V ŠOLI BREZPLAČNO. STARŠI NE NABAVLJAJTE
V KNJIGARNI!
naziv
LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, KOMPLET, samostojni delovni zvezki za slovenščino,
matematiko, spoznavanje okolja in glasbeno umetnost s kodo in prilogam v škatli založba:
ROKUS-KLETT, EAN: 3831075929609
C. Covill et al.: FIRST EXPLORERS 1, učbenik za
angleščino založba: MKT, EAN: 9780194027106

Angleščina

21,90

Gradivo kupijo starši sami. V kolikor tega stroška ne
zmorejo, se lahko obrnejo na šolski sklad.
Skupaj: 21,90

Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023 za 2. razred
ZVEZKI
1 veliki zvezek, s črtami (SPO)
1 veliki zvezek, 1 cm karo (MAT)
1 veliki zvezek, z vmesno črto (SLJ)
1 mali zvezek, brezčrtni (GUM)
ZVEZEK OD ANGLEŠČINE OHRANIJO IZ 1. razreda
ŠOLSKA POTREBŠČINE
KOLAŽ PAPIR
LEPILO V STIKU
ŠKARJE, zaobljene, kvalitetne
RAVNILO – NOMA 1, mala šablona
MAPA A4
PERESNICA (2 HB svinčnika, šilček, radirka, lesene barvice)
ŠOLSKA TORBA (opora za hrbet)
ŠOLSKI COPATI (nedrseči)
ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi
LIKOVNA UMETNOST: zaščitna majica
Potrebščine za likovno umetnost bodo na začetku šolskega leta s soglasjem staršev nabavile
učiteljice na šoli.
Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane in zvezki zaviti v prozoren ovitek.

3. RAZRED
UČENCI DOBIJO DELOVNE ZVEZKE V ŠOLI BREZPLAČNO. STARŠI NE NABAVLJAJTE
V KNJIGARNI!
naziv
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3 - KOMPLET, samostojni delovni zvezki za
slovenščino, matematiko, glasbeno umetnost in spoznavanje okolja s kodo in prilogami v
škatli založba: ROKUS-KLETT, EAN: 3831075931206
naziv
C. Covill et al.: FIRST EXPLORERS 2, učbenik za
angleščino založba: MKT, EAN: 9780194027113

predmet

cena

Angleščina

21,90

Gradivo kupijo starši sami. V kolikor tega stroška ne
zmorejo, se lahko obrnejo na šolski sklad.
Skupaj: 21,90
Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023 za 3. razred
ZVEZKI
1 veliki zvezek, z vmesno črto (SLJ)
1 veliki zvezek, 1cm karo (MAT)
3 veliki zvezki, s črtami (2x – SPO, TJA)
1 mali zvezek, s črtami (GUM)
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
PERESNICA: SVINČNIK, LESENE BARVICE, RDEČI KEMIČNI SVINČNIK
RAVNILO NOMA 1, mala šablona
RAVNILO NOMA 5, velika šablona
LEPILO UHU v stiku, LEPILNI TRAK, ŠKARJE
RADIRKA, ŠILČEK
MAPA A4 z elastiko, plastificirana
ŠOLSKI COPATI (nedrseči)
LIKOVNE POTREBŠČINE:
tempere, čopiči različnih debelin, lonček, paleta, gobica, krpica, voščene barvice, flomastri
Potrebščine za likovno umetnost bodo na začetku šolskega leta s
soglasjem staršev nabavile učiteljice na šoli.
ŠPORTNA OPREMA:
športne hlače, majica, športni copati, vrečka za športno opremo

4. RAZRED

Pri nakupu delovnih zvezkov bodite pozorni na EAN kodo

naziv

predmet

cena

Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 4, KOMPLET - samostojni
delovni zvezki, za slovenščino, matematiko, družbo,
naravoslovje in tehniko z brezplačnimi prilogami +
praktično gradivo za NIT v škatli založba: ROKUS-KLETT,
EAN: 3831075927230

62,00

Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za Angleščina
angleščino + online practice, EAN: 9780194617420

16,90
Skupaj: 78,09

Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023 za 4. razred

ZVEZKI
1 veliki zvezek, s črtami (SLJ, DRU, NIT)
1 veliki zvezek, mali karo (MAT)
1 veliki zvezek, brez črt, s črtalnikom (MAT)
1 veliki zvezek, s črtami (TJA) – lahko imajo lanskega
1 mali zvezek, s črtami (GUM)
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
PERESNICA: SVINČNIK, LESENE BARVICE, NALIVNO PERO, RDEČI KEMIČNI
SVINČNIK
RAVNILO NOMA 5, velika šablona
GEOTRIKOTNIK, ŠESTILO
LEPILO UHU stic, LEPILNI TRAK, ŠKARJE
RADIRKA, ŠILČEK
MAPA A4 z elastiko, plastificirana
ŠOLSKI COPATI
LIKOVNE POTREBŠČINE:
tempere, čopiči različnih debelin, lonček, paleta, gobica, krpica, voščene barvice,
flomastri
Druge potrebščine za likovno umetnost (glina, risalni listi) bodo na začetku šolskega leta s
soglasjem staršev nabavile učiteljice na šoli.
ŠPORTNA OPREMA: športne hlače, majica, športni copati, vrečka za športno opremo

