OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE
MAREZIGE 33 A, 6273 MAREZIGE

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA 1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da bodo učenci 1. razreda uporabljali naslednje gradivo:
GRADIVO
LILI IN BINE 1, komplet A,
samostojni delovni zvezek za matematiko in slovenščino
ter zvezek za opismenjevanje, 1. del,

KODA EAN
3831075928008

ZALOŽBA
ROKUS KLETT

Učno gradivo za učence 1. razreda bo nabavila šola, saj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
zagotavlja sredstva za nakup učbenikov ter drugih učnih gradiv za učence 1. razredov.
Podrobne in natančne informacije boste starši prejeli na roditeljskem sestanku konec avgusta.
Lepo pozdravljeni.

Valentina Bradaš Turk
Skrbnica učbeniškega sklada

Matej Kos
v. d. ravnatelja

SEZNAM POTREBŠČINA ZA 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
Starši, ki potrebujete pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, se lahko obrnete na svetovalno delavko Jasmino
Škvarč (tel. 041 784 608) ali na Center za socialno delo Koper. Vloge bodo na CSD Koper sprejemali do 15. 7.
2020. Upravičenci do občinske denarne pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper. Pomoč
ponujajo tudi na Rdečem križu in Karitasu.
Naziv
Lili in Bine, zvezek ABC – A4, zvezek s predlogami, črtasti
ŠOLSKA TORBA
NIZKA POSODICA S POKROVOM, PRIMERNA ZA POSPRAVLJANJE MALICE, PRTIČEK
5 VELIKI BREZČRTNI ZVEZKI
1 VELIK BREZČRTNI ZVEZEK (ZA RISANJE, PO ŽELJI),
1 VELIK ZVEZEK S KVADRATKI CCA. 1 CM X 1 CM,
1 KARTONASTA TRŠA MAPA, A4 FORMAT,
BELEŽKA
1 MANJŠA PERESNICA Z ZADRGO, v njej naj bodo: škarjice, primerne za otroke,
trdo lepilo v stiku,
majhno ravnilo s šablonami likov,

koda EAN
3831075929067

VEČJA PERESNICA, v kateri naj bodo: šilček in radirka
barvice
2 navadna svinčnika: HB,
rdeč kemični svinčnik
škatla za čevlje, v kateri naj bodo: flomastri,
lonček iz trde plastike s širokim dnom (brez pokrovčka),
vodene barvice,
tempera barvice
voščenke
večja tuba bele barve
paket plastelina (večji, v ploščicah),
3 DAS mase (2 rjavi, 1 bela),
3 ploščati čopiči (tanjši, srednji, in debel, npr. št. 6, 8 in 14),
črni tuš v steklenički,
oglje za risanje v paličicah,
krpa ali brisača za roke (npr. kuhinjska),
130g Mekol lepilo, vidno podpisano
risalni blok z risalnimi listi (30), ki naj bodo ločeni drug od drugega, da učenci ne počno tega med uro
kolaž papir, debelejši,
šolski copati z opetnikom in z nedrsečim podplatom, spravljeni v vidno podpisani platneni vrečki,
majica s kratkimi rokavi in kratke hlače, spravljeno v vidno podpisani platneni vrečki,
velik zavoj robčkov za brisanje nosa (najmanj 12 paketov),
Rezervna obleka (spodnje hlače, spodnja majica, nogavice in letnemu času primerna obleka), spravljena v vidno
podpisani podpisani vrečki, ki je zaprta.
Zvezki in učbeniki naj imajo nalepko z imenom in priimkom otroka (spodaj desno). Vsi šolski pripomočki
(vsaka barvica, flomaster,… ) naj bodo označeni z imenom otroka. Na vsak zvezek in delovni zvezek v
zgornji desni kot nalepite BELO NALEPKO ZA BARVNO OZNAKO PREDMETA, KI JO BOMO NARISALI V
ŠOLI.

