OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE
C. Cirila Tavčarja 21
4270 JESENICE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Jesenice,
maj, 2014

3.RAZRED
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
1. Slovenščina 3, S slikanico na rami - delovni zvezek
za jezik (MKZ)
2. Tretja matematika, samostojni delovni zvezek
(1, in 2. del), MKZ
3, Računanje je igra 3 , delovni zvezek Antus
4. Okolje in jaz 3 - Modrijan
5. Moje branje svet in sanje - berilo za tretji razred (IZOLIT)
6. Likovne igrarije 3, delovni učbenik

UČBENIŠKI
SKLAD

22,80 €
7,95 €
X
X
X
44,50 €

Skupaj
7. Kikus, delovni listi 2 in slikovne kartice (MK - Center Oxford) - samo za učence,
ki se odločijo za pouk nemščine.
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
- matematika : zvezek A4 1 cm visoki karo
- slovenščina: zvezek A4 črtan z robom (TAKO LAHKO)
obe strani črtani
- spoznavanje okolja: zvezek A4 črtan z robom
- angleščina: zvezek A4 črtan z robom
- nemščina : zvezek A4 črtan z robom - samo za učence,
ki obiskujejo nemščino
- glasba: zvezek A4 črtan
- ostalo:
- beležka: zvezek A5 črtan
- tempera barvice
- velika bela tempera
- 2 čopiča (okrogla - debel in tanek)
- kolaž papir (A4, navadni)
- lepilo v stiku
- 1 velika šablona in 1 mala šablona
- peresnica
- suhe barvice

KUPIJO
STARŠI
13,75 €

- kozarec za vodo
- voščenke
- radirka
- šilček
- rdeč kemični svinčnik
- 2 svinčnika HB
- nalivno pero
- šolski copati
- vrečka za copate

- škarje (kovinske, ostre)
- vodene barvice
- flomastri
tanki in debeli

- športna oprema
v platneni vrečki
(kratke hlače, majica
športni copati)

PROSIMO, DA ŠOLSKE POTREBŠČINE OZNAČITE Z IMENOM IN PRIIMKOM
VAŠEGA OTROKA (vodoodporni flomastri ali samolepilne etikete).

Šolska knjižničarka:
Marija Burnik

Ravnateljica:
Branka Ščap

______________________________________
odreži_________________________________
NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE
Priimek in ime učenca/učenke:________________________, razred: 2._____________
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega
sklada za 3. razred, ki ga je določila šola.
Naročilnico odrežite in jo vrnite najkasneje do 12.06.2014 vaši razredničarki.
Če naročilnice ne boste oddali prvočasno, učbeniškega kompleta ne boste prejeli.
Podpis staršev:

