
 

 

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI  IN ŠOLSKE POTREBŠČINE 

PODRUŽNICE 

 1.  RAZRED 

V šolskem letu 2019/20 bodo učenci pri pouku uporabljali naslednje učbenike, 

delovne zvezke in šolske potrebščine. 

 

Starši kupite samo šolske potrebščine, delovne zvezke dobijo 

učenci  brezplačno v šoli. 

Št. Gradivo Delovni zvezek 

1. LILI in 

BINE 1 

Mali komplet Lili in Bine 1 s samostojnimi delovnimi zvezki za 1. razred 

(SLO, MAT, SPO) s kodo za Lilibi.si in prilogama + 1. del delovnega zvezka 

za opismenjevanje  

EAN: 3831075927995 

 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 1 vadnica za matematiko (FSC)EAN: 9789612717056 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE: 

• zvezek A4 brezčrtni Lili in Bine 

• zvezek A4 velik karo Lili in Bine  

• zvezek B5 črtast Lili in Bine 

beležka, peresnica, 2 svinčnika HB, barvice (ne debele), flomastri, šilček, radirka, mala šablona, kolaž 

papir, čopiči, vodene barvice, DAS masa, 2 risalna bloka, 2  risanki, voščenke, lepilo v stiku (3 kosi), 

škarje, športna oprema, šolski copati, vrečka za copate, vrečka za športno opremo, šolska torba. 

 



OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE 

 

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI  IN ŠOLSKE POTREBŠČINE  

PODRUŽNICE 

  2.  RAZRED 

V šolskem letu 2019/20 bodo učenci pri pouku uporabljali naslednje učbenike, 

delovne zvezke in šolske potrebščine. 

Starši kupite samo šolske potrebščine, delovne zvezke dobijo 

učenci  brezplačno v šoli. 

 

Št. Gradivo Delovni zvezek 

1. 

 

2.  

LILI in 

BINE 2 

Komplet C: samostojna DZ za MAT in SLO s kodo za Lilibi.si in prilogo   

EAN: 3831075928459 

Delovni zvezek za opismenjevanje 2. del;  EAN: 3831075927940 

 

3. RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 2 vadnica za matematiko; EAN: 3831075925625 

ŠOLSKE POTREBŠČINE: 

 1   zvezek A4 brezčrtni Lili in Bine   

 zvezek A4 veliki karo Lili in Bine 

 2 zvezka  A4 levo/BREZČRTNI - desno/ČRTASTI  

 zvezek B5 črtast Lili in Bine 

 zvezek B5 črtast z vmesno črto Lili in Bine 

beležka, peresnica, 2 svinčnika HB, barvice (ne debele), flomastri, šilček, radirka, mala šablona, 

nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, kolaž papir, čopiči, vodene barvice, DAS masa, 2 risalna bloka, 2 

risanki, lepilo v stiku (3 kosi), škarje, športna oprema, šolski copati, vrečka za copate, vrečka za 

športno opremo, šolska torba. 

 

 



 

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI  IN ŠOLSKE POTREBŠČINE 

PODRUŽNICE 

3.  RAZRED 

V šolskem letu 2019/20 bodo učenci pri pouku uporabljali naslednje učbenike, 

delovne zvezke in šolske potrebščine. 

UČBENIKI: Berilo Lili in Bine 3 

 

Št. Gradivo Delovni zvezek 

1. LILI IN 

BINE 3 

Komplet C: samostojna DZ za MAT in SLO s kodo za Lilibi.si  

EAN: 3831075928497 

 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 3 vadnica za matematiko; EAN: 3831075927445 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

• zvezek A4 brezčrtni Lili in Bine 

• zvezek A4 veliki karo Lili in Bine 

• 2   zvezka A4 levo/BREZČRTNI - desno/ČRTASTI 

• zvezek B5 črtast z vmesno črto Lili in Bine 

• zvezek A4 črtast z vmesno črto Lili in Bine 

 

beležka, peresnica, 2 svinčnika HB, barvice (ne debele), flomastri, šilček, radirka, nalivno pero, rdeč 

kemični svinčnik, mala šablona, kolaž papir, čopiči, vodene barvice, DAS masa, 2 risalna bloka, 2 

risanki, lepilo v stiku (3 kosi), škarje, športna oprema, šolski copati, vrečka za šolske copate, vrečka za 

športno opremo, šolska torba. 


