
 

 
 

1. RAZRED (matična šola in PŠ Temenica) 
 
 
UČBENIKI (BREZPLAČNA IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA): 
 

UČBENIKI 

 

SLJ  

 

M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: 

LILI IN BINE 1, berilo za slovenščino, ROKUS KLETT 

EAN: 9789612711030 

11,50 € 

 
 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALA UČNA GRADIVA (NE KUPUJETE; FINANCIRA MIZŠ): 
 

DELOVNI ZVEZKI 

SLJ 

MAT 

SPO 

Več avtorjev: 

LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1 – komplet, samostojni delovni zvezki za slovenščino, 

matematiko in spoznavanje okolja s kodo in prilogami v škatli, ROKUS KLETT 

EAN: 3831075929050 

30,00 € 

Skupaj: 30,00 € 
 
 

SEZNAM ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV (KUPITE SAMI): 
 

SLJ 

• 1 črtasti zvezek A4 (10 mm razmika, npr. Tako lahko ali Lili in Bine) 

• 1 črtasti zvezek A4 s trdimi platnicami za bralno značko (isti zvezek se bo uporabljal 
tudi v naslednjih razredih) 

• 1 A4 ABC zvezek Lili in Bine z velikimi tiskanimi črkami (Rokus Klett; EAN: 
3831075929067) 

MAT 
• 1 A4 123 zvezek Lili in Bine s številkami (Rokus Klett; EAN: 3831075929074) 

• 1 zvezek A4 veliki karo (npr. Tako lahko ali Lili in Bine) 

SPO • 1 brezčrtni zvezek A4 

TJA • 1 črtasti zvezek A4 

GUM • 1 brezčrtni zvezek A4 

LUM 

• 2 ploščata čopiča (npr. št. 4 in 14) 

• 2 okrogla čopiča (npr. št. 4 in 8) 

• vodoodporne mastne debele 
voščenke 

• škarje  

• lepilo v stiku 

• obojestranski (debeli in 
tanki) flomastri 

• 20 debelejših risalnih listov 

• črni tuš 

• kolaž papir 

• barvni plastelin 

• tempera barve  

• bela DAS masa za oblikovanje 

• večja zaščitna majica 

 

 

Vse potrebščine naj bodo shranjene v škatli Lili in Bine, ki jo prejmete v šoli prvi šolski dan. 

ŠPO 
• majica s kratkimi rokavi in kratke hlače ali trenirka 

• platnena vrečka za športno opremo 



 

 
 

• elastika za spenjanje dolgih las 

DRUGO 

• 1 črtasti zvezek A5 (namesto 
beležke) 

• 2 svinčnika HB trikotne oblike (npr. 
Faber-Castell) 

• radirka 

• šilček (priporočamo s škatlico) 

• suhe barvice (priporočamo trikotno 
obliko) 

• peresnica 

• šolski copati z nedrsečim podplatom 

• šolska torba 

 
Vse gradivo in pripomočke podpišite! 
 
 

 


