
Osnovna šola Idrija 
LAPAJNETOVA ULICA 50 
5280 IDRIJA 
 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2020/2021 
 

1. razred 
 

Seznam učnih gradiv (Kupi šola.*)  

Naziv   EAN 

LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1 - KOMPLET, samostojni delovni 

zvezki za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja s kodo in 

prilogami v škatli + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje 

 
 

3830064622637 

*  Učna gradiva za prvošolce kupi OŠ Idrija. Učenci jih dobijo v brezplačno uporabo prvi teden 
pouka. 

 

Ostale potrebščine 

Naziv Predmet 

ZVEZEK TAKO LAHKO, velikost B5, črtasti, 11 mm, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK TAKO LAHKO, velikost B5, veliki karo, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina 

ZVEZEK veliki A4, TAKO LAHKO, črtasti z vmesno črto na obeh straneh, količina: 1 Glasbena umetnost 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, količina: 2 

[1 zvezek je namenjen delu v oddelku podaljšanega bivanja.] 

Ostalo 

BELEŽKA, količina: 1 Ostalo 

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 20 ali več listni, količina: 1 Ostalo 

RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1 Ostalo 

VODENE BARVICE, količina: 1 Ostalo 

TEMPERA BARVA, posamična, količina: 1 

[Mala bela, če ni v kompletu vodenih barvic.] 

Ostalo 

MODELIRNA MASA, količina: 1 Ostalo 

LESENE BARVICE, količina: 1 Ostalo 

FLOMASTER ČRN - TANKI IN DEBELI, permanentni, za dve debelini pisanja,  

količina: 1 

Ostalo 

SVINČNIK, trdota HB, količina: 2 Ostalo 

RADIRKA, količina: 1 Ostalo 

ŠILČEK, količina: 1 Ostalo 

RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1 Ostalo 

ŠKARJE, količina: 1 Ostalo 

LEPILO stic, 21 g, količina: 1 Ostalo 

ŠOLSKA TORBA, količina: 1 Ostalo 

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1 Ostalo 

PERESNICA, količina: 1 Ostalo 

ŠOLSKI COPATI, količina: 1 Ostalo 

VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO, količina: 1 Ostalo 

 

 



PRIPOROČILA UČITELJIC PRVIH RAZREDOV PRI NAKUPU IN UREJANJU ŠOLSKIH 

POTREBŠČIN. 

 

• Predlagamo nakup kvalitetnejših barvic in ostalih pripomočkov. 

 

• Učenci potrebujejo 1 peresnico. Pazite, da bosta šilček (najboljše tak, da lahko šilijo na 

svojih mestih) in radirka primerno velika, da jih lahko pospravijo v peresnico. Škarje in 

lepilo bodo učenci shranjevali v manjšem predalčku šolske torbe. 

 

• Priporočljivo je, da je mapa A4 kartonasta, plastificirana in ne plastična. 

 

• Priporočamo nakup risalnega bloka s trdimi platnicami. V šoli jih uporabljamo tudi kot 

podlago za risanje zunaj ter za shranjevanje likovnih izdelkov. Prednost je tudi ta, da so 

uporabni več let, dokupujete samo risalne liste. 

 

• Vsi zvezki (tudi učna gradiva, ki jih bodo učenci dobili v šoli) naj bodo zaviti v prozorne 

ovitke, podpis naj bo na platnici (zunaj) – ali v za to namenjenem prostoru ali na nalepki. 

Učno gradivo bo vsebovalo osem zvezkov A4 velikosti.  

 


