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

4.RAZRED
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
1. Berilo 4, Pozdravljen svet, 3 zvezki (DZS)
2. Slovenščina 4, samostojni delovni zvezek, 2 dela - MKZ
3. Svet matematičnih čudes 4, delovni učbenik, 2 dela - (DZS)
prenovljeno.
4. Svet matematičnih čudes 4, delovni zvezek, 2 dela - (DZS)
5. Družba in jaz 1, učbenik za 4. razred, prenovljeno,
(Modrijan) 2012
6. Od mravlje do sonca 1, učbenik za 4. razred, prenovljeno,
(Modrijan) 2012
7. Gradivo - naravoslovje in tehnika 4 (Izotech)
8. Happy Street 1, učbenik za angleščino (2.izdaja)
MKT - Center Oxford
9. Happy Street 1, delovni zvezek + CD rom (2.izdaja)
MKT - Center Oxford
10. Glasba 4, delovni zvezek s CD-jem
11. Likovno izražanje 4 , učbenik

UČBENIŠKI
SKLAD
X

21,80 €
17,70 €
13,00 €
X
X
11,00 €
x
14,40 €
18,90 €
X
96,80 €

Skupaj:
Učenci, ki se odločijo za pouk nemščine, bodo o izboru
učbenika in delovnega zvezka pravočasno obveščeni.
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
- matematika : zvezek A4, 0,5 x 1 cm visoki karo
- slovenščina: zvezek A4 črtan z robom
- družba: zvezek A4 črtan z robom
- naravoslovje in tehnika : zvezek A4 črtan z robom
- angleščina: zvezek A4 črtan
- ostalo:
- beležka: zvezek A5 črtan
- tempera barvice
- velika bela tempera
- nalivno pero
- kolaž papir (A4, navadni)
- lepilo v stiku
- velika šablona

KUPIJO
STARŠI

- vileda krpa
- voščenke
- radirka
- šilček
- rdeč kemični svinčnik
- 2 svinčnika HB
- mapa za vpenjanje

- peresnica
- šolski copati
- suhe barvice
- vrečka za copate
- škarje (kovinske, ostre)
- športna oprema
- flomastri (tanki in debeli,
- športni copati
obojestranski in posamični)
v platneni vrečki
- geo trikotnik
- das masa (0,5kg)
- kozarec za vodo
- tekoče lepilo na vodni
- 3 čopiči okrogli št. 4,6,12
osnovi
- 3 čopiči ploščati št. 4,6,12
- črn tuš
- šestilo
PROSIMO, DA ŠOLSKE POTREBŠČINE OZNAČITE Z IMENOM IN PRIIMKOM
VAŠEGA OTROKA (vodoodporni flomastri ali samolepilne etikete).

Šolska knjižničarka:
Marija Burnik

Ravnateljica:
Branka Ščap

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE
Priimek in ime učenca/učenke:________________________, razred:3._____________
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada
za 4. 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:

