OŠ SOSTRO - PŠ Lipoglav

Obvestilo staršem in naročilnica za izposojo učbenikov - 1. 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 1. razreda uporabljali:
UČBENIKE, KI SI JIH LAHKO IZPOSODIJO:





LILI IN BINE 1, učbenik za slovenščino v 1. razredu, Rokus
LILI IN BINE 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu, Rokus
LILI IN BINE 1, učbenik za matematiko v 1. razredu, Rokus
LILI IN BINE 1, berilo za 1. razred, Rokus

DELOVNI ZVEZEK:
 S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 1, Antus - DOBIJO V ŠOLI!
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
 SLOVENSKI JEZIK:
1 zvezek A4 – črtasti ABC zvezek z velikimi tiskankami, EAN: 3831075929067 (Lili in Bine)
1 zvezek A4 – črtast, EAN: 3831075924741 (Lili in Bine)
 MATEMATIKA:
1 zvezek A4 – veliki karo 123 zvezek s številkami, EAN: 3831075929074 (Lili in Bine)
1 zvezek A4 – veliki karo, EAN: 3831075924734 (Lili in Bine)
šablona z liki
 LIKOVNA UMETNOST:
vodene barvice, tempera barvice, bela tempera barva 42 ml, čopiči – različne debeline, paleta, voščenke, flomastri,
20x risalni list, kolaž papir 68 listni, tekoče lepilo za papir, lepilo v stiku, škarje, plastelin, DAS masa-bela, krpica,
lonček, večja majica za zaščito oblačil, časopisni papir
 ŠPORT:
nedrseči copati, športna oprema
 OSTALO:
velik brezčrtni zvezek,
velik brezčrtni zvezek za bralno značko,
velik črtni zvezek za podaljšano bivanje,
mapa s trdimi platnicami,
3 vložne mape
beležka (navadna),
lepilo v stiku, cca 10 g za v peresnico
Vse potrebščine in delovne zvezke označite z nalepkami z imenom in priimkom vašega otroka.
Skrbnica učbeniškega sklada:

Ravnateljica:

Jadranka Pavčič

Mojca Pajnič Kirn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za učenca/ko ____________________________________, ki bo v šol. letu 2019/20 obiskoval/a 1. r. PŠ Lipoglav,
NAROČAM - NE NAROČAM komplet učbenikov, ki jih je določila šola.
Podpis staršev: ________________________

OŠ SOSTRO - PŠ Lipoglav

Obvestilo staršem in naročilnica za izposojo učbenikov - 2. 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 2. razreda uporabljali:
UČBENIKE, KI SI JIH LAHKO IZPOSODIJO:





LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino v 2. razredu, Rokus
LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu, Rokus
LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko v 2. razredu, Rokus
LILI IN BINE 2, berilo za 2. razred, Rokus

DELOVNI ZVEZEK:


S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, Antus - DOBIJO V ŠOLI!

ŠOLSKE POTREBŠČINE:


SLOVENSKI JEZIK:

1 zvezek A4 – črtast, EAN: 3831075924741 (Lili in Bine)
2 zvezka A4 – črtasta z vmesno črto, EAN: 3831075924727 (Lili in Bine)


MATEMATIKA:

2 zvezka A4 – veliki karo, EAN: 3831075924734 (Lili in Bine)
1 zvezek A4 – brezčrtni, EAN: 3831075924710 (Lili in Bine)
šablona z liki - mala


SPOZNAVANJE OKOLJA:

1 zvezek A4 – črtast z vmesno črto, EAN: 3831075924727 (Lili in Bine)


GLASBENA UMETNOST:



LIKOVNA UMETNOST:
vodene barvice, tempera barvice, bela tempera barva 42 ml, čopiči – različne debeline, paleta, voščenke, flomastri, 20x risalni
list, kolaž papir 68 listni, tekoče lepilo za papir, lepilo v stiku, škarje, lonček, plastelin, DAS masa-bela, krpica, večja majica
za zaščito oblačil, časopisni papir.
ŠPORT:
nedrseči copati, športna oprema.
TUJ JEZIK ANGLEŠČINA:

1 zvezek B5 - brezčrtni




1 zvezek A4 – črtast z vmesno črto, EAN: 3831075924727 (Lili in Bine)


OSTALO:
mapa s trdimi platnicami, 3 vložne mape
beležka (navadna),
velik črtani zvezek za bralno značko – prinesejo od lanskega šolskega leta,
velik črtani zvezek za podaljšano bivanje
lepilo v stiku, cca 10 g za v peresnico
Prosim, da vse potrebščine in delovne zvezke označite z nalepkami z imenom in priimkom vašega otroka. Priporočam
Vam, da na novo kupite samo tiste potrebščine, ki jih otrok nima od prejšnjega šolskega leta.
Skrbnica učbeniškega sklada:

Ravnateljica:

Jadranka Pavčič

Mojca Pajnič Kirn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za učenca/ko ____________________________________, ki bo v šol. letu 2019/20 obiskoval/a 2. r. PŠ Lipoglav,
NAROČAM - NE NAROČAM komplet učbenikov, ki jih je določila šola.
Podpis staršev: ________________________

OŠ SOSTRO - PŠ Lipoglav

Obvestilo staršem in naročilnica za izposojo učbenikov - 3. 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 3. razreda uporabljali:
UČBENIKA, KI SI JU LAHKO IZPOSODIJO:

 LILI IN BINE 3, berilo za slovenščino – književnost v 3. razredu, Rokus
 LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu, Rokus
DELOVNE ZVEZKE, KI JIH KUPIJO STARŠI:

 LILI IN BINE 3, komplet C – samostojna delovna zvezka za MAT in SLO s kodo za LIlibi.si, Rokus,
koda 8497
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
SLOVENSKI JEZIK:
zvezek za opismenjevanje.
MATEMATIKA:
mali karirasti zvezek, 1 cm,
veliki brezčrtni zvezek (lahko od lanskega šolskega leta),
šablona z liki - mala, 2x svinčnik, barvice, šilček;
SPOZNAVANJE OKOLJA:
velik črtni zvezek
TUJI JEZIK ANGLEŠČINA:
velik črtni zvezek
GLASBENA UMETNOST:
mali črtni zvezek
LIKOVNA UMETNOST:
vodene barvice, bela tempera, čopiči – različne debeline, voščenke, flomastri, 20x risalni list, kolaž papir 68 listni, tekoče lepilo za
papir, lepilo v stiku, škarje, plastelin, krpica, lonček, večja majica za zaščito oblačil;
ŠPORT:
nedrseči copati, športna oprema
OSTALO:
mapa s trdimi platnicami in 4 vložne mape A4,
beležka (navadna)
velik brezčrtni zvezek za bralno značko od lanskega šolskega leta,
velik črtni zvezek za podaljšano bivanje;
Vse potrebščine in delovne zvezke označite z nalepkami z imenom in priimkom vašega otroka.

Skrbnica učbeniškega sklada:

Ravnateljica:

Jadranka Pavčič

Mojca Pajnič Kirn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za učenca/ko ____________________________________, ki bo v šol. letu 2019/20 obiskoval/a 3. r. PŠ Lipoglav,
NAROČAM - NE NAROČAM komplet učbenikov, ki jih je določila šola.
Podpis staršev: ________________________

OŠ SOSTRO - PŠ Lipoglav

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:





RADOVEDNIH PET 4, berilo, ROKUS
RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, ROKUS
RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, ROKUS
SUPER MINDS 1, učbenik za angleščino v 4. razredu, slovenska izdaja, ROKUS

DELOVNE ZVEZKE, KI JIH KUPIJO STARŠI:




RADOVEDNIH PET 4: samostojni delovni zvezek za slovenščino (v dveh delih) + koda za dostop do interaktivnega gradiva
za slovenščino, ROKUS, koda 3263
RADOVEDNIH PET 4: samostojni delovni zvezek za matematiko (v štirih delih) + koda za dostop do interaktivnega gradiva
za matematiko, ROKUS, koda 3294
SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu, slovenska izdaja, ROKUS

ŠOLSKE POTREBŠČINE:
SLOVENSKI JEZIK
2 zvezka za opismenjevanje
MATEMATIKA
1 zvezek, veliki karo, mali format
1 zvezek, brezčrtni, veliki format
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
1 zvezek, črtni, veliki format
DRUŽBA
1 zvezek, črtni, veliki format
ANGLEŠKI JEZIK
1 zvezek, črtni, mali format
GLASBENA UMETNOST
zvezek- črtni mali format
ŠPORT
nedrseči copati, športna oprema
LIKOVNA UMETNOST
vodene barvice , 2 čopiča (debelejši, tanjši), krpica, voščenke,flomastri, 20 risalnih listov, kolaž papir, magnetin - lepilo, škarje,
plastelin.
OSTALO
mapa s trdimi platnicami in 4 PVC mapice
beležka (navadna) ali neporabljen zvezek iz prejšnjega šolskega leta
velik črtni zvezek za podaljšano bivanje.
Vse potrebščine in delovne zvezke označite z nalepkami z imenom in priimkom vašega otroka.
Skrbnica učbeniškega sklada:

Ravnateljica:

Jadranka Pavčič

Mojca Pajnič Kirn

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

