
 
Osnovna šola Šempas 

Šolske potrebščine za šolsko leto 2022/2023 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED         Šol. leto 2022/2023 
 
Potrebščine, ki jih kupite sami: 
 
 4 veliki brezčrtni zvezki (TAKO LAHKO) 
 1 velik brezčrtni zvezek za TJA 
 1 velik karo zvezek (10 mm) (LILI IN BINE – zvezek s predlogami) 
 1 mali brezčrtni zvezek (TAKO LAHKO) 
 1 velik črtasti zvezek (10 mm) (LILI IN BINE – zvezek s predlogami) 
 mapa z elastiko 
 malo šablonsko ravnilo z geometrijskimi liki 
 peresnica (priporočamo ploščato oz. celotno za barvice in flomastre) 
 12 barvic (že v peresnici) 
 12 flomastrov (že v peresnici)  
 2 navadna svinčnika (FABER CASTEL, GRIP 2001, 2 = B) 
 kovinski šilček 
 škarje (s kovinskim rezilom) 
 likovni pripomočki: risalni blok z 20 risalnimi listi + 20 dodatnih risalnih listov, 

vodene barvice (Adel ali Aero), voščenke (Adel ali Ajda), bela DAS masa, 1 
škatlica plastelina z vsemi barvami (Ajda ali Pelikan), kolaž (20 listni), Mekol 
lepilo (130 g), lepilo v stiku, 3 čopiči: 2 koničasta (št. 6 in št. 10) in 1 ploščat 
(št. 16 ali št. 18). 

 športna oprema v vrečki: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, pozimi 
trenirka 

 platneni šolski copati, primerni za ure športne vzgoje v telovadnici in na 
igrišču pred šolo (v vrečki) 

 šolski nahrbtnik/torba s trdim hrbtiščem 
 100 papirnatih robčkov 
 

 

Učna gradiva, ki jih učenci prejmejo v šoli BREZPLAČNO1: 
 
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1 - POSEBNI KOMPLET, samostojni 
delovni zvezki za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja s kodo in 
prilogami v škatli + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje, založba ROKUS-
KLETT, EAN: 3830064622637 

 

 

Prosimo vas, da vse šolske potrebščine označite z imenom in priimkom. 
 

 

 

                                            
1 Medpredmetne delovne zvezke za 1. razred dobijo učenci  BREZPLAČNO prve dni pouka    
v šolski knjižnici. Učna gradiva financira MIZŠ. 


