
 

SEZNAM POTREBŠČIN ZA SKUPINSKI POUK 

MATIČNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA: 

Bojana Bučar, prof. (učilnica Nauk o glasbi 1 – prva zgradba) 

1. RAZRED: Mali glasbeniki 1* (Tornič Milharčič), 1 mali notni zvezek, 1 veliki brezčrtni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

2. RAZRED: Mali glasbeniki 2* (Tornič Milharčič), 2 mala notna zvezka, svinčnik, radirka, copati 

3. RAZRED: Mali glasbeniki 3* (Tornič Milharčič), 2 mala notna zvezka, svinčnik, radirka, copati 

4. RAZRED: Mali glasbeniki 4* (Tornič Milharčič), 2 mala notna zvezka, svinčnik, radirka, copati 

5. RAZRED: Mali glasbeniki 5* (Tornič Milharčič), 2 mala notna zvezka, svinčnik, radirka, copati 

6. RAZRED: Mali glasbeniki 6* (Tornič Milharčič), 2 mala notna zvezka, svinčnik, radirka, copati 

 

Tatjana Gaberšek, prof. (učilnica Nauk o glasbi 2 – druga zgradba) 

Glasbena pripravnica: Delovni zvezek (učenci ga dobijo prvo uro pouka), svinčnik, radirka, barvice, copati 

1. RAZRED: Mali glasbeniki 1* (Tornič Milharčič), veliki brezčrtni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

* Delovni zvezki so naročeni v DZS Slovenska Bistrica (Kolodvorska 1) 

Učenci naj imajo potrebščine s seboj že na prvi šolski uri. 

 

 



DISLOCIRANA ENOTA POLJČANE 

Danijela Krajnc, mag.(učilnica skupinskega pouka) 

Glasbena pripravnica: delovni zvezek Pojoči prvošolčki (Slak), veliki brezčrtni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

1. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 1* (Tornič Milharčič), 1 mali notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

2. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 2* (Tornič Milharčič), 1 mali notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

3. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 3* (Tornič Milharčič), 1 mali notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

4. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 4* (Tornič Milharčič), 1 mali notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

5. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 5* (Tornič Milharčič), 1 mali notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

6. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 6* (Tornič Milharčič), 1 mali notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

DISLOCIRANA ENOTA OPLOTNICA 

Kristina Marjanović, prof. 

Glasbena pripravnica: delovni zvezek Pojoči prvošolčki (Slak), 1 notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

1. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 1* (Tornič Milharčič), 1 notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

2. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 2* (Tornič Milharčič), 1 notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

3. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 3* (Tornič Milharčič), 1 notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

4. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 4* (Tornič Milharčič), 1 notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

5. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 5* (Tornič Milharčič), 1 notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

6. RAZRED: delovni zvezek Mali glasbeniki 6* (Tornič Milharčič), 1 notni zvezek, svinčnik, radirka, barvice, copati 

* Delovni zvezki so naročeni v DZS Slovenska Bistrica (Kolodvorska 1) 

Učenci naj imajo potrebščine s seboj že na prvi šolski uri.                   


