
 

 

 

 

 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV  

IN  

OSTALIH POTREBŠČIN   

za šol. l. 2016/2017 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA PRVAČINA 

 

 

 
 
 OPOMBA:  
 
Za vse razrede velja, da imajo učenci lahko potrebščine od prejšnjega šolskega leta, če so še uporabne 

oz. cele. Nepopolne komplete (npr. barvice, kolaž …) dopolnite, uredite. Učenci lahko uporabijo tudi 

zvezke, ki niso bili v celoti porabljeni v preteklem šolskem letu. 

 

 



 

Osnovna šola Dornberk 

PŠ Prvačina 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 V ŠOL. LETU 2016/2017  

1. RAZRED  

NAZIV 

LILI IN BINE 1, medpredmetni učni komplet za 1. razred s kodo in prilogami, založba Rokus 

Klett, PRENOVA 2016, EAN: 9789612716332 

 

POTREBŠČINE 

Obvezne potrebščine: 

Zvezki: 1 velik A4 brezčrtni, 

            1 velik tanjši A4 brezčrtni (za N1A) 

            1 mali B5 karo (1 cm), 

            1 mali B5 črtni, črte 11 mm (TAKO LAHKO), 

            1 mali zvezek s črtami, 

            1 majhen zvežčič za beležko. 

 mapa s trdimi platnicami in elastiko, 

peresnica: svinčnik (trdota HB), radirka, šilček, suhe  

                 barvice, flomastri, škarje, lepilo  

                (UHU v stiku), 

ravnilo mala šablona, 

šolski copati (nedrseči), 

športna oprema: kratka majica, kratke hlače, copati,  

                            vrečka, 

šolska torba 

zobna krtačka z ozkim vratom 

Potrebščine za pouk likovne vzgoje bomo naročili v šoli in plačate starši po položnici v septembru ali 

oktobru. 

 



Osnovna šola Dornberk 

PŠ Prvačina 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 V ŠOL. LETU 2016/2017  

2. RAZRED  

NAZIV 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, medpredmetni učni komplet za 2. razred  s kodo 

in prilogami (samostojni delovni zvezki), NOVO 2016,  EAN: 3831075927001  

 

POTREBŠČINE 

Zvezki:  1 velik A4 karo (1 cm), 

             1 velik A4 črtasti, 

             1 velik tanjši A4 brezčrtni (za TJA), 

             1 mali B5 črtasti, črte 11 mm (TAKO LAHKO), nadaljevanje  iz 1. razreda, 

             1 mali B5 črtasti z vmesno črto, latajn II (brez vmesne prazne strani), 

             1 majhen zvežčič za beležko, 

mapa s trdimi platnicami in elastiko, 

peresnica: svinčnik (trdota HB), radirka, šilček, suhe  

                  barvice, flomastri, škarje (kakovostne), lepilo    

                  (UHU v stiku), rdeč kemični svinčnik, 

ravnilo velika šablona (Noma 5), 

risalni blok, DAS masa bele ali rjave barve (500g), kolaž papir, 

šolski copati (nedrseči), 

športna oprema: kratka majica, kratke hlače, copati,  

                            vrečka, 

šolska torba 

zobna krtačka z ozkim vratom 

 

 

 

 



 

Osnovna šola Dornberk 

PŠ Prvačina 

 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 V ŠOL. LETU 2016/2017  

3. RAZRED  

NAZIV 

LILI IN BINE 3, učni komplet za tretji razred s kodo in prilogami (samostojni delovni 

zvezki), Rokus Klett, EAN: 3831075924321 

 

POTREBŠČINE 

 

SPO: 1 velik črtani zvezek za SPO 

SLJ: 2 mala črtana zvezka (pisanka s pomožno črto brez prazne vmesne strani) 

   MAT: 1 velik karo zvezek (10 mm), velika šablona in malo ravnilce  

   GUM: 1 velik črtani zvezek  

    ŠPO: kratka majica, kratke hlače, copati, vrečka iz blaga 

  LUM: tempera barve AERO (lahko dopolnijo posamezno tubo od lanskega 

   šolskega leta), ploščati čopiči treh debelin, 1 večja tuba bele tempere, 

   voščenke, lonček, 1 rjava das masa, tuš, kolaž papir, risalni blok (najmanj 

   20 listov), suhe barvice, flomastri, prazna večja škatla od čevljev za 

   shranjevanje likovnih pripomočkov  

  OSTALO: šolska torba, peresnica, nalivno pero, navadni svinčnik, rdeč 

   kemični svinčnik, radirka, šilček, brisalec črnila, mapa s tršimi platnicami, 

   šolski copati, škarje, lepilo uhu v stiku za papir 

 

         zobna krtačka z ozkim vratom 

 

 

 

 

 



Osnovna šola Dornberk 

PŠ Prvačina 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 V ŠOL. LETU 2016/2017  

4. RAZRED  

NAZIV PREDMET 

N. Cejhen, N. Drusany…: Gradim slovenski jezik 4, samostojni 

delovni zvezek za 4. razred (1. in 2. del), posodobljena izdaja; Rokus 

Klett, EAN: 9789612713799 

Slovenščina 

Svet matematičnih čudes 4, samostojni delovni zvezek v štirih 

delih (združene vsebine delovnega učbenika in delovnega zvezka), 

DZS, NOVO 2016. EAN: 9789610207436. 

Matematika 

M. Novak, J. Nuč: Reach for the stars 4, delovni zvezek za pouk 

angleščine, DZS-EPC, PRENOVA 2016, EAN: 9789610207245 

Angleščina 

 

DELOVNI UČBENIK ZA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ITALIJANŠČINA 

NAZIV PREDMET 

GRANDI AMICI 1 – učbenik za italijanščino, založba Eli,  

EAN: 9788853601483. 

Italijanščina 

*Učbenik kupijo starši. 

POTREBŠČINE 

SLJ: 1 velik  debelejši črtan  zvezek z robovi 

MAT: 1 velik zvezek visoki karo, šablona, geotrikotnik, šestilo 

DRU: 1 velik debelejši zvezek z robovi 

NIT: 1 velik debelejši zvezek z robovi 

TJA: 1 velik črtan zvezek z robovi 

GUM: 1 mali črtan zvezek 

ŠPO: kratka majica, kratke hlače, copati, vrečka iz blaga 

LUM: blok z 20 risalnimi listi, 3 ploščati čopiči različnih debelin, tempera barvice, velika bela 

tempera, voščenke, das masa, flomastri, univerzalno lepilo, lepilni trak, kolaž papir, suhe barvice, 

lonček, krpica za brisanje, tuš, prazna škatla od čevljev za spravilo likovnih pripomočkov. 

OSTALO: šolska torba, peresnica, nalivno pero, navadni svinčnik, rdeč kemični svinčnik, radirka, 

šilček, brisalec črnila, mapa s tršimi platnicami 

zobna krtačka z ozkim vratom 

 


