
NAROČILNICA ZA DELOVNE ZVEZKE ZA 1. RAZRED 
 
Nepreklicno naročamo komplet delovnih zvezkov za 1. razred 2009/2010. Znesek bomo poravnali do roka 
plačila. Položnice posreduje izbrana knjigarna. 
 
Obkrožite, kje naročate komplet delovnih zvezkov: 
 
a) Mladinska knjiga Domžale b) DZS (Mercator Domžale) 
 
IME IN PRIIMEK UČENCA/UČENKE (čitljivo) ______________________________________,  
 
domači naslov _______________________________, telefon staršev _____________________________. 
 
 

Datum: ___________________  Podpis staršev: ___________________________ 

odrežite in oddajte na sestanku, zamudniki pa najkasneje do 5. junija 2009 v tajništvo šole 
 
 

OSNOVNA ŠOLA RODICA 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 

DELOVNI ZVEZKI ZA 1. RAZRED 2009/2010  
 

Delovne zvezke kupite starši sami, šola pa vam omogoča poenostavljen nakup delovnih zvezkov v 
naslednjih knjigarnah v Domžalah: Mladinska knjiga ali DZS. V šoli bomo vaše naročilnice dostavili v 
knjigarne, kjer vam bodo pripravili komplete delovnih zvezkov, položnice boste dobili od njih. Za nakup 
delovnih zvezkov se lahko odločite tudi kjerkoli drugje in vam naročilnice ni potrebno oddajati v šoli. 
 
Pomembno: obvestilo, kje in kdaj boste lahko delovne zvezke prevzeli (predvidoma konec avgusta), 
vam bo posredovala knjigarna, preko katere boste naročili gradiva, prav tako boste prejeli 
položnice od njih. 
 
Komplet delovnih zvezkov vsebuje: 
 
NASLOV AVTOR-JI ZALOŽBA MALOPR. 

CENA V 
EUR 

OPOMBE 

ABC 1, Poslušamo-
govorimo, Pišemo-
beremo, prva potrditev 
1999 – STARO! 

Pečjak, Kozinc, 
Justin 

IZOLIT 22,90 samo prva dva 
dela 

Igraje in zares v svet 
matematičnih čudes: 
učbenik z elementi del. 
zvezka, prva potrditev 
1999 – STARO! 

Cotič, Felda, 
Hodnik Čadež 

DZS 17,70 3 zvezki 

 
Učenci bodo uporabljali iz učbeniškega sklada tudi berilo Ko pravljice oživijo (Grginič, Snoj, založba 
Izolit). Uporaba je brezplačna, berilo se ob koncu leta vrne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osnovna šola Rodica 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE IN OSTALO GRADIVO ZA 1. RAZRED 2009/2010 
 

 
Na spodnjem seznamu so naštete šolske potrebščine, pripomočki ter ostalo gradivo, ki jih bo vaš otrok 
uporabljal v šolskem letu 2009/2010. Potrebščine, v levem stolpcu kupite straši sami, potrebščine iz 
desnega pa bomo kupili v šoli, starši boste prispevali del kupnine (po položnici) jeseni. 
 
 
 
 
Za 1. razred bo učenec/učenka potreboval in 
jih kupite sami: 

Spodaj našteti pripomočki so skupni (ne 
kupujte, kupili jih bomo v šoli): 
 

zvezek A4, brezčrtni, 60-listni 
zvezek A5, črtan, 11 mm, 40-listni (brez roba) 
zvezek A5 veliki karo, 40-listni, 1 cm 
kartonska mapa s poklopom 
PVC mapa 
2 svinčnika HB 
barvice (12 kosov) 
vrečka iz blaga za športno opremo 
športna oprema (hlačke in majica ali dres) 
manjša lahka torba ali nahrbtnik, kamor bodo 
lahko dali mapo 
vrečka iz blaga za copate 
copati (primerni tudi za športno vzgojo) 
ravnilo s šablono 20 cm 
šilček 
radirka 
peresnica 
lepilo v stiku 
beležka (poljubna) 
prazen risalni blok (ob koncu šolskega leta) 
 
 

risalni listi 
kolaž papir – barvna vetrnica 
A3 barvni papir 
flomastri – debeli in tanki 
voščenke 
tempera barve 
vodene barve 
tuš 
plastelin 
glina 
mekol lepilo 
škarje 
čopiči (ploščati –ozki in široki) 
palete 
barvice (nekaj kompletov) 

 
 
 
 
 


