Osnovna šola Rovte
Rovte 90a, 1373 Rovte
tel : (01) 750-30-24
faks: (01) 750-30-18
OBVESTILO STARŠEM
Jeseni bo vaš otrok postal prvošolec OŠ. Pripravili smo vam seznam delovnih zvezkov
in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2019/2020.

DELOVNI ZVEZKI:
 LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1. del zvezka
za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine + koda za
Lilibi, Rokus Klett
PREDMET
NASLOV
ŠIFRA
CENA
SLJ, MAT, SPO, LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET – 3830064620695 32,01 EUR
GUM
medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1.
(dobijo v šoli)
del zvezka za opismenjevanje + priloga
Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine
+ koda za Lilibi, Rokus Klett
ZVEZKI:









1 velik zvezek veliki karo MAT (TAKO LAHKO)
1 VELIKI brezčrtni zvezek za GUM
1 veliki črtani zvezek - 11 mm, SPO
1 veliki črtani zvezek - 11 mm, TJA
1 veliki črtani zvezek, 11 mm, SLJ
Zvezek A4 (Lili in Bine), veliki karo 123 zvezek s številkami 3831075929074
Zvezek A4 (Lili in Bine), črtasti ABC zvezek z velikimi tiskanimi 3831075929067
beležka

OSTALE POTREBŠČINE:









šolska torba: dovolj velika – A4 format naj gre vanjo brez vihanja robov, za več let, trdo hrbtišče.
mapa z elastiko
peresnica (barvice, svinčnik, radirka, lepilo v stiku, mala šablona, šilček, flomastri, škarje)
nedrseči copati za hojo po šoli in za ŠPO
rezervna obleka v podpisani vrečki (spodnje hlačke, spodnja majica, nogavice in letnemu času
primerna obleka – hlače in majica)
elastika za čop za ŠPO in LUM
platnena vrečka za shranjevanje športne opreme
škatla za shranjevanje likovnih pripomočkov

LIKOVNE POTREBŠČINE:










plastelin
stara majica ali srajca za likovne dejavnosti
vodene barvice
voščenke
2 ploščata čopiča (tanjši in debel – številka 6 in 12)
lonček za vodo
bombažna krpica
kolaž papir
20 risalnih listov, blok, ki ga bo učenec imel vsa 3 leta

ŠPORTNA OPREMA:
 kratka majica in hlače, pozimi trenirka, spomladi in jeseni supergi

