OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Dol, 3. 6. 2019

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
1. RAZRED

Spoštovani starši!
Vsi bodoči prvošolci prejmejo BREZPLAČNE delovne zvezke za 1. razred. Šola bo poskrbela za
nakup gradiv, učenci pa jih bodo prejeli prvi teden v septembru pri svojih razredničarkah.
V spodnji preglednici je navedeno gradivo po izboru učiteljskega zbora 1. triade.
Učbenik za glasbo (Glasbena slikanica 1), ki je v lasti šole in je del učbeniškega sklada, pa bodo
morali učenci ob izteku šolskega leta vrniti, zato vas prosimo, da ga ovijete.

BREZPLAČNO:
NAŠA ULICA 1, MINI PREDMETNI UČNI KOMPLET (delovni zvezek za slovenščino (2), matematiko
(2) in bralni listi Berem z Iksom (1); EAN: 3838884451444 (DZS)

UČBENIK, KI GA UČENEC DOBI V ŠOLI in ga ob koncu šol. leta vrne:
GLASBENA SLIKANICA 1, učbenik: B. Oblak, EAN: 9788634125573 (DZS)

Glasbena umetnost

Lep pozdrav
Skrbnica šolskega učbeniškega sklada
Andreja Peklaj Zibelnik

Ravnatelj
Gregor Pečan

SEZNAM UČNIH PRIPOMOČKOV za ŠOLSKO LETO 2019/2020
1. razred

 1 mali črtan zvezek B5 – razmik med vrsticami 11 mm
(Tako lahko, Ajda, Lili in Bine, Izolit)*
 mali zvezek B5 – veliki karo 10mm x 10 mm (Tako lahko)
 2 velika zvezka brez črt – A4
 trša mapa za delovne liste velikosti A4
 2 navadna svinčnika HB (običajna debelina, lahko trikotne oblike),
šilček, radirka
 vsaj 12 kakovostnih suhih barvic – običajna debelina, lahko trikotne
oblike (Jolly/Faber castell/Staedtler/Ajda)*
 voščene barvice
 kakovostne vodene barvice (Aero/Pelikan/Faber castell/Ajda)*
 12 flomastrov
 2 x lepilo za papir v stiku (brezbarvno)
 debel črn vodoodporen flomaster
 škarje (obstajajo tudi za levičarje)
 barvni kolaž papir A4 (24 listni)
 20 risalnih listov – 140g/m (brez mape)
 čopiči (ploščati št. 16, 10, 8 in okrogli št. 12, 8)
 paleta za mešanje tempera barv
 plastelin (Pelikan/Ajda)*
 plastično malo ravnilo 20 cm s šablonami likov
 bombažne kratke hlače in majica
 vrečka iz blaga za športno opremo
 nedrseči copati
 vrečka iz blaga za copate
*priporočeno
Vsi pripomočki naj bodo podpisani.
Priporočamo se za kakršenkoli odpadni material, ki ga bomo pri delu v šoli še lahko uporabili.

Želimo vam lepe in brezskrbne počitnice!

