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

6. RAZRED
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
1.Berilo 6, Branje za sanje, berilo DZS
2. Gradim slovenski jezik 6, samostojni delovni zvezek za
slovenščino - jezik, 2 dela ROKUS, POSODOBLJENO
3. Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik za matematiko
Rokus
4. Skrivnosti števil in oblik 6, zbirka nalog za matematiko
Rokus
5. Messages 1, učbenik za angleščino ROKUS
prenovljeno Rokus
6. Messages 1, delovni zvezek za angleščino ROKUS
prenovljeno
7. Raziskujem zemljo 6, učbenik za geografijo ROKUS
8. Raziskujem zemljo 6, delovni zvezek za geografijo
ROKUS
9. Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino ROKUS

UČBENIŠKI

KUPIJO

SKLAD
X

STARŠI
17,15 €

X
X
X
14,90 €
X
13,25 €
X
14,45 €

10. Raziskujem preteklost 6, delovni zvezek za zgodovino
ROKUS
11. Aktivno v naravoslovje 1, učbenik za naravoslovje v 6.
razredu osnovne šole DZS
12. Tehnika in tehnologija 6, delovni zvezek z delovnim
gradivom IZOTECH
13. Gospodinjstvo 6, učbenik za gospodinjstvo v 6.
razredu ROKUS, PRENOVLJENO
14. Gospodinjstvo 6, delovni zvezek ROKUS
prenovljeno ROKUS
16. Likovno izražanje 6, DEBORA
Skupaj:
Učenci, ki se odločijo za pouk nemščine:
17. Das neue Deutschmobil 1, učbenik za
nemščino ROKUS
18. Das neue Deutschmobil 1, delovni zvezek za

X
19,50 €
X
13,20 €
X

92,45 €
20,39 €
11,99 €

nemščino
Skupaj:
32,38 €
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
matematika: 1 zvezek A4 – nizki karo, šestilo (priporočamo kovinsko šestilo), geotrikotnik,
slovenščina: 1 zvezek A4 – črtan, 1 zvezek A4 – trde platnice, 100 listni, mapa s trdimi
platnicami A4 - 2 rinki + listi, barvni pregradni kartoni
geografija: 1 zvezek A4 – črtan,
tehnika in tehnologija: 1 zvezek A4 – brezčrtni, 2 trikotnika, svinčnik, ravnilo dolgo 30 cm,
naravoslovje: 1 zvezek A4 – črtan,
nemščina: 1 zvezek A4 – črtan,
angleščina: 1 zvezek A4 – črtan + mapa s trdimi platnicami in črtnimi listi (100 listov),
glasbena vzgoja: 1 zvezek A4 – črtan, 1 notni zvezek,
zgodovina: 1 zvezek A4 – črtan,
likovna vzgoja:
trije čopiči (1 tanek, 1 srednji, 1 debel),
- lonček za vodo, paleta
tempera barvice (AERO),
- 1 velika tuba bele tempere
kolaž papir (A4 format, navadni),
- vileda krpa
flomastri,
- lepilo v stiku
1 svinčnik,
- barvice
škarje (kovinske, ostre)
športna vzgoja: športna oprema v platneni vrečki (kratke hlače, majica, športni copati)
ostalo:
beležka: 1 zvezek A5, črtan,
peresnica (pero, suhe barvice, radirka, rdeče pisalo),
šolski copati, vrečka za copate;
PROSIMO, DA ŠOLSKE POTREBŠČINE OZNAČITE Z IMENOM IN PRIIMKOM
VAŠEGA OTROKA (vodoodporni flomastri ali samolepilne etikete)

Šolska knjižničarka:
Marija Burnik

Ravnateljica:
Branka Ščap

Priimek in ime učenca/učenke:________________________, razred: 5._____________
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega
sklada za 6. razred, ki ga je določila šola.
Naročilnico odrežite in jo vrnite najkasneje do 12.06.2014 vaši razredničarki/
razredniku.Če naročilnice ne boste oddali prvočasno, učbeniškega kompleta ne boste
prejeli.

Podpis staršev:

