Osnovna šola Toneta Čufarja
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN
2018/ 2019

1. razred
DELOVNI ZVEZKI (Učenci poleg učbenikov lahko brezplačno prejmejo vse delovne zvezke, če jih naročite
v šoli.):
Naslov
Založba, EAN
Cena v €
MKZ
Prva matematika, 1. del, delovni zvezek za matematiko
8,90
9789610130147
MKZ
Prva matematika, 2. del, delovni zvezek za matematiko
8,90
9789610130154
Skupaj:
17,80
Učbeniki za na klop iz učbeniškega sklada
Naslov
KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? Berilo 1,

Založba, EAN
MKZ
9789610107408
Skupaj

V PERESNICI :
- dva svinčnika (HB) (priporočamo »trikotni prijem«)
- šilček
- radirka
- 12 suhih barvic
- 12 flomastrov
LIKOVNA UMETNOST: Potrebščine naj bodo zložene v škatli za čevlje :
- vodene barvice
- trši lonček za vodo
- 2 debela čopiča (št. 16 okrogel in št. 18 ploščat)
- 2 tanka čopiča (št. 6 okrogel in št. 8 ploščat)
- kolaž papir A4
- 20 risalnih listov z blokom
- 12 voščenk (Duga ali Leonhardi ali Lyra)
- kovinske škarje
- mala šablona z liki – noma1
- 2x lepilo v stiku
- črn tuš
- plastelin različnih barv v kosih
- lepilo MEKOL 130g
ZVEZKI:
-

1 velik brezčrtni zvezek; A4
1 velik zvezek veliki karo; A4 (1 cm)
1 velik zvezek s črtami; A4 (11mm)
1 mali brezčrtni zvezek; A5

+ za izbirni predmet angleščina (za tiste učence, ki bodo obiskovali predmet.):
- 1 velik brezčrten zvezek A4
TELOVADNA OPREMA:
- dres oz. kratke hlačke in majica,
- elastike za lase (deklice),
- vrečka iz blaga za shranjevanje športne opreme.

Cena v €
17,40
17,40
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OSTALO:
-

šolska torbica
peresnica
šolski copati (telovadni copati z nedrsečim podplatom).
mapa s trdimi platnicami A4 in z elastiko
škatla s papirnatimi robčki

