
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN  

za 1.  razred v šol. l.  2017/18 

 
1 x A4 črtan zvezek 11 mm razmik med vrsticami (tip: tako lahko) - SLJ 
1 x A4 brezčrtni zvezek (tip: tako lahko) - SPO 
1 x A5 brezčrtni zvezek (tip: tako lahko) – GUM (glasbena umetnost) 
1 x A5 zvezek karo 1 cm (tip: tako lahko) - MAT 

 
peresnica, 2 svinčnika HB, radirka, šilček, svinčnik barvice, lepilo v stiku 
UHU (za papir), flumastri, črn alkoholni flumaster, kolaž papir, škarje, 
blok št. 5, voščenke mastne, mala šablona (z osnovnimi liki), plastelin, 
vodene barvice, 2 čopiča (1 ploščat debelejši, 1 okrogel tanjši), športna 
oprema (kratke hlače, bombažna majica s kratkimi rokavi), beležka, 
ŠOLSKI COPATI (balerinke z nedrsečim podplatom)  
 
Če je otrok vključen v podaljšano bivanje:  
1 x A4 brezčrtni zvezek,  
1 x lepilo v stiku,  
1 x DAS masa,  
1 x blok A3 risalnih listov, 
1 x kolaž papir. 
 

1. ŠOLSKI DAN 
Starši pridete skupaj s svojimi otroki v šolo 

v petek, 1. 9. 2017, ob 8.30. 
 

 
DODATNE INFORMACIJE O ŠOLI na spletni strani: 

http://www.os-store.si/ 
 
 

 
ULICA CVETKE JERIN 5, ŠTORE 

tel. 03/780-21-10, faks 03/780-21-20 
e-pošta: os.store@siol.net 

 

PRIČETEK POUKA: 

ob 750 

MALICA: 
po 1. šolski uri, ob 835 

KOSILO: 
po pouku, v času podaljšanega bivanja (med 1130 in 1330) 

 
JUTRANJE VARSTVO: 

v Vrtcu Lipa od 530 do 555 
v šoli v učilnici 1. razreda od 600 do 745 

 
PODALJŠANO BIVANJE: 

v učilnici 1. razreda od 1125 do 1600 

 

 

 

 

 



POUK 

V 1. razred OŠ vstopajo otroci, ki v koledarskem letu dopolnijo 6 let. 

Na teden imajo 20 ur pouka, ki se odvija preko različnih dejavnosti.  

 

Posodobljeni učni načrti upoštevajo razvojno stopnjo in starost otrok 

ter zajemajo načine učenja, primerne starosti otrok. 

METODE DELA 

Izbiramo aktivne metode dela, kjer učenci pri pouku maksimalno 

sodelujejo.  

Snov usvajajo preko didaktičnih iger in izkustvenega učenja. 

 

ŠOLSKA PREHRANA 

Učencem zagotavljamo malico in kosilo. Cena malice je 0,80 EUR na 

dan, kosila 2,20 EUR na dan. Starši vrnete izpolnjena obrazca 

»Prijava učenca na šolsko prehrano« in »Pogodba o zagotavljanju 

šolske prehrane«  

v tajništvo šole najkasneje do 23. 6. 2017. 

Za subvencionirano prehrano morate imeti veljavno »Odločbo o 

otroškem dodatku« na dan 1. 9. 2017. Šola pridobi podatke o 

upravičenosti do subvencionirane prehrane iz Centralne evidence 

VIZ. 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV  

za 1. razred v šol. l. 2017/18 
 

 

UČBENIK - IZPOSOJA V ŠOLI (učbeniški sklad): 

        KO PRAVLJICE OŽIVIJO, berilo 
 
 

UČNO GRADIVO za 1. razred dobijo učenci v šoli brezplačno.  

 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

 STARŠI KUPITE: šolske potrebščine, navedene v 

tej zloženki. 

 V šoli si otroci izposodijo berilo. 

 Delovne zvezke in učbenike ovijte v prozorne 

ovitke. 

 Označite vse otrokove stvari tako, da jih bo 

otrok prepoznal. 

 Šolska torba naj ne bo prevelika in pretežka. 

 


