OŠ SOSTRO

Obvestilo staršem in naročilnica za izposojo učbenikov - 4. razred
Spoštovani starši!
OŠ omogoča vsem učencem, da si za šol. l. 2019/2020 brezplačno izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.
Ob izteku šolskega leta je učbenike potrebno vrniti šoli. V primeru, da učenec vrne učbenik uničen, poškodovan ali pa ga ne vrne,
je višina odškodnine določena na podlagi starosti učbenika ter nabavne cene novega učbenika.

V šol. l. 2019/2020 bodo učenci 4. razreda uporabljali:
UČBENIKE, KI SI JIH LAHKO IZPOSODIJO:





RAZŠIRI ROKE, berilo, MKZ
DRUŽBA 4, učbenik, MKZ
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik, MKZ
SUPER MINDS 1, učbenik za angleščino v 4. razredu, slovenska izdaja 2018, ROKUS

DELOVNE ZVEZKE, KI JIH KUPIJO STARŠI:
 RADOVEDNIH 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino 1. in 2. del, ROKUS, koda 3263
 MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del, MKZ, kodi 3611, 3628
 SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino v 4. r., slovenska izdaja, ROKUS

ŠOLSKE POTREBŠČINE













4X veliki črtasti zvezek (9 mm)
1X veliki črtasti zvezek za angleščino
1X veliki karo zvezek (1 cm)
1X mali črtasti zvezek
1X kartonska mapa A4
peresnica (3 navadni svinčniki – trdota HB,
tehnični svinčnik z minicami 0,5 mm, nalivno
pero, rdeč kemični svinčnik, barvice, šilček,
radirka, škarje)
šestilo
2X geotrikotnik
velika šablona
lepilo v stiku
lepilni trak (selotejp)

Skrbnica učbeniškega sklada:
Jadranka Pavčič













flomastri (debelejši)
risalni blok s 30 risalnimi listi
kolaž papir (24 listni)
tempera barve v škatli + komplet osnovnih barv
(rumena citron, rdeča magenta, modra cian, bela) –
velike tube
komplet čopičev (ploščat čopič št. 6 in 14; mehki
čopič št. 6 in 10)
paleta za mešanje barv
lonček za čopiče
voščenke
krpica za brisanje čopičev in zaščitna majica
športna oprema
šolski copati

Ravnateljica:
Mojca Pajnič Kirn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za učenca/ko ____________________________________, ki bo v šol. letu 2019/20 obiskoval/a 4. r. OŠ Sostro,
NAROČAM - NE NAROČAM komplet učbenikov, ki jih je določila šola.
Podpis staršev: __________________________

