
 

                                      Osnovna šola Nove Fužine                     
    

Preglov trg 8  tel: 01 5471 500  
1000 Ljubljana  fax: 01 5471 515  
www.os-novefuzine.si 

  

  

SEZNAM  UČNIH  SREDSTEV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 -  

1. RAZRED 

 

  

V primeru, da ne bi želeli prejeti učnih sredstev iz učbeniškega sklada, bodite pri nakupu učbenikov in 
delovnih zvezkov pozorni na letnico izdaje. Kupite knjige, ki so opremljene z najnovejšo letnico izdaje. 

EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA 

3831022483659 MOJ NANDE 1 
MKZ 

kovček za prvošolčke (SLO, MAT, SPO, didaktični 
pripomočki) 

UČBENIŠKI 
SKLAD 

9789612711030 Lili in Bine 1 berilo UČBENIŠKI 
SKLAD 

9780194730532 HAPPY HOUSE 1 
(new edition) 

OUP 

učbenik za angleščino UČBENIŠKI 
SKLAD 

9780194730648 
 

HAPPY HOUSE 1 
(new edition) 

OUP 

delovni zvezek z multiromom za angleščino 15.50 € 

 Lili in Bine 1 Črtni zvezek A4: ABC z velikimi tiskanimi črkami 2.40* 

 Lili in Bine 1 Zvezek veliki karo A4: 123 s števili 2.40* 

9789610135739 Juhej, že berem Bralna knjižica 1 MK 8.95* 

* Črtani zvezek, zvezek veliki karo in Bralno knjižico bomo nabavili v šoli. Starši boste prejeli položnico 

za plačilo. 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 2 brezčrtna zvezka A4 »Učim se, MK,…«, 60-listni 
 1 črtani zvezek A4 (1 cm)»Učim se, MK,…«, 40-listni za OPB 

 navadna beležka 

 kartonska mapa A4 – tanka, z elastiko (nerinčna!) 
 

PERESNICA 

2 HB svinčnika, barvni svinčniki, šilček, radirka in mala šablona (20cm).  

  
  

  
  



LIKOVNE POTREBŠČINE  
20 risalnih listov, 2 ploščata čopiča št. 6 in 16, dva okrogla čopiča št. 7 in 12, lonček za vodo, voščenke 

(mastne, ne akvarel), flomastri, kolaž papir velikost A4 (ne 

samolepilni), škarje, 3x lepilo v stiku, vodene barvice, bela tempera, DAS masa (500 g), črni tuš, ražnjič 

palčke (5 kom), črn vodoodporni flomaster (debelina M), oglje, paleta za barve, zaščitna majica.  

ŠPORTNA OPREMA  

Vrečka za športno opremo, kratke hlače, majica, elastika za lase (deklice).  

ŠOLSKI COPATI z nedrsečim podplatom in vrečka za copate.  

Vse šolske potrebščine naj bodo opremljene z imenom in priimkom učenca. 
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