OŠ SOSTRO

Obvestilo staršem in naročilnica za izposojo učbenikov - 5. 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 5. razreda uporabljali:
UČBENIKE, KI SI JIH LAHKO IZPOSODIJO:






KORAKI NAD OBLAKI, berilo, IZOLIT
SLOVENŠČINA 5, učbenik, MKZ
OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik, MODRIJAN
GOSPODINJSTVO 5, učbenik, MKZ
SUPER MINDS 2, učbenik za angleščino v 5. razredu, slovenska izdaja 2018, ROKUS

DELOVNE ZVEZKE, KI JIH KUPIJO STARŠI:





MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, dva dela, kodi 3635, 3642, MKZ
DRUŽBA 5, samostojni delovni zvezek, koda 3598, MKZ
S KOLESOM NA CESTO, koda 7900, DZS
SUPER MINDS 2, delovni zvezek za angleščino v 5. r., slovenska izdaja 2018, ROKUS

ŠOLSKE POTREBŠČINE:














1 mali zvezek A5 – 40 listni - črtni
6 velikih zvezkov A4 – 40 listni – črtni
velik zvezek A4 - 40 listni – visoki karo
velik brezčrtni zvezek A4 – 40 listni
velik črtni zvezek za angleščino
mapa z elastiko A4 –– ( v mapi 20 črtnih listov )
črtalnik
ravnilo – velika šablona
šestilo
geotrikotnik
kolaž papir A4 – 24 barvni
risalni listi – 20 kosov
tempera barvice Aero – 12 kosov

Skrbnica učbeniškega sklada:
Jadranka Pavčič










voščenke
barvni svinčniki
lepilo
škarje
čopiči št. 6, 10, 14
peresnica s pisalnim priborom
nedrseči copati
dres ali kratke hlače in majica - oprema za športno
vzgojo
 ročni zemljevid Slovenije (SLOVENIJA – ročni
zemljevid), DZS (zemljevid, ki so ga uporabljali v
4. razredu)

Ravnateljica:
Mojca Pajnič Kirn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za učenca/ko ____________________________________, ki bo v šol. letu 2019/20 obiskoval/a 5. r. OŠ Sostro,
NAROČAM - NE NAROČAM komplet učbenikov, ki jih je določila šola.

Podpis staršev: __________________________

