Obvestilo o učbenikih v učbeniškem skladu (US), o drugem učbeniškem gradivu in šolskih
potrebščinah za šolsko leto 2022/2023
E-mail: knjiznica@sola.velike-lasce.si, telefon knjižnice 01 7888 393

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI PRVOŠOLEC ALI PRVOŠOLKA!

Pred vami bodo še dolge počitnice, da pa se boste lahko v miru pripravili na začetek šole, vam
pošiljamo obvestilo o učbeniškem gradivu, ki ga bo za vas pripravila šola in o šolskih
potrebščinah, ki jih morate za prvi razred pripraviti sami.
Na šoli imamo učbeniški sklad (US), iz katerega si šolarji v višjih razredih za celo šolsko leto
brezplačno izposodijo komplet učbenikov za svoj razred. Vsak učenec je ob vpisu v šolo, vpisan
tudi v učbeniški sklad.
V primeru, da starši ne želijo, da je njihov otrok vpisan v učbeniški sklad, izpolnijo spodnji
obrazec za odjavo ter ga oddajo knjižničarki ali v tajništvo do 24. 6. 2022.

Prvošolci na naši šoli ne potrebujejo še nobenega učbenika. Za vas bo šola brezplačno
pripravila komplet delovnih zvezkov (nakup financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport – MIZŠ). Prejeli ga boste v začetku septembra v šoli v trajno last, kar pomeni, da vam ga
ob koncu šolskega leta ne bo potrebno vračati.
Starši morate sami poskrbeti le za en dodatni delovni zvezek ter nakup šolskih potrebščin,
ki so na seznamu, le ta bo dostopen na spletni strani šole: https://www.ptrubar.si/ucbeniskisklad/

Želimo vam lepe počitnice, septembra pa uspešen začetek pouka!

Leja Rakar, skrbnica US in knjižničarka

Anja Lovšin, v. d. ravnateljice

____________________________________________________
ODJAVA OD UČBENIŠKEGA SKLADA
Ime in priimek učenca: _____________________________________________
Razred: _____________________
Svojega otroka ODJAVLJAM od izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada.

Datum: _____________________

Podpis staršev: __________________________
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1. RAZRED, Seznam učbeniških gradiv in šolskih potrebščin v šolskem letu
2022/2023
KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1.RAZRED
PRIPRAVI ŠOLA – UČENCI GA DOBIJO OB ZAČETKU ŠOL. LETA BREZPLAČNO V TRAJNO LAST
Učni predmet
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
SPOZNAVANJE
OKOLJA

Delovni zvezek/gradivo

Založba

EAN

Cena €

NAŠA ULICA 1, MINI PREDMETNI
UČNI KOMPLET, delovni zvezki za
matematiko, slovenščino, spoznavanje
okolja

DZS

3838884451420

30,00

Založba

EAN

Cena €

DELOVNI ZVEZEK- KUPIJO STARŠI
Učni predmet

Delovni zvezek/gradivo

MATEMATIKA
SLOVENŠČINA

RAČUNAM IN PIŠEM Z IKSOM 1,
komplet dodatnih vaj za matematiko
in slovenščino

DZS

9789610209300

11,50

ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED- KUPIJO STARŠI
SLOVENŠČINA

2 zvezka s črtami brez roba OSTALE
(A4; »tako lahko«)
POTREBŠČINE
MATEMATIKA 1 zvezek veliki karo (A4; »tako
lahko«)
GLASBENA
1 brezčrtni zvezek (A4; »tako
UMETNOST
lahko«)
SPOZNAVANJE 1 brezčrtni zvezek (A4; »tako
OKOLJA
lahko«)
ANGLEŠČINA
1 brezčrtni zvezek (A4; »tako
lahko«)
LIKOVNA
20 risalnih listov
UMETNOST
voščenke
flomastri (12 kosov)
tempera barve
vodene barve
1 tanek in 2 debela čopiča
(okrogel tanek čopič št. 4 ali 5, 2
debela čopiča št. 12 - en ploščat,
en okrogel)

krpica vileda
paleta
lonček
lepilo v stiku UHU (veliko),
škarjice
kolaž papir – 60 listni (A4)
Das masa (bela 500)

beležka
A4 mapa za liste
2 navadna svinčnika
radirka
šilček
tanke barvice (12 kosov)
mala šablona
peresnica
šolski copati
vrečka za copate majica s
kratkimi rokavi in kratke hlače
za šport
vrečka za športno opremo

