IZBOR UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Vsi učenci OŠ Toneta Čufarja so uporabniki učbeniškega sklada, zato bodo v brezplačno
izposojo dobili vse izbrane učbenike za šolsko leto 2022/2023. Stroške izposoje učbenikov
krije MIZŠ. Učenci bodo izposojene učbenike prejeli ob vrnitvi letošnjih učbenikov ali prvi
teden v septembru. Na koncu šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. Če učenec učbenik
izgubi ali vrne takšnega, da se ga ne da več uporabljati, je potrebno plačati odškodnino, ki
se ugotavlja individualno.
Če ne želite izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada, sporočite to odločitev na e-naslov
skrbnici učbeniškega sklada (nina.valant@tonetacufarja.si).

6. razred
DELOVNI ZVEZKI in druga učna gradiva, ki jih kupite starši
Naslov
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni
zvezek za slovenščino-jezik (2 zvezka),
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, samostojni delovni
zvezek v 4 delih za matematiko
TOUCHSTONE 6 NEW, delovni zvezek
ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
(leto izdaje 2020)
*isti atlas je uporabljen od 6. do 9. razreda
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z
delovnim gradivom

Založba, EAN
Rokus Klett
9789612711207
Rokus Klett
9789612716691
Obzorja
9789612305345
MKZ
9789610159292

Cena v €
18,50
20,00
17,50
38,99

Izotech
22,00
9789619104859
MKZ
ZGODOVINA 6, samostojni delovni zvezek
11,90
9789610152705
Rokus Klett
DOTIK NARAVE 6, samostojni delovni zvezek s poskusi
14,50
9789612718619
Skupaj:
104,40
Skupna cena z
143,39
atlasom:
ATLAS: Tisti učenci, ki že imate doma Atlas sveta za osnovne in srednje šole (ISBN
koda 978-961-011-3339), uporabljajte tistega. Ostali kupite novega, ki je na seznamu.

UČBENIŠKI SKLAD
Naslov
KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo

Založba, EAN
MKZ
9789610106593

Cena v €
17,90

Modrijan
9789612417123
MKZ
9789610159391
Rokus Klett
9789612716172
Rokus Klett
9789612920159
Obzorja
9789612305628
Skupaj:

KOCKA 6, učbenik, prenovljeno
GEOGRAFIJA 6, učbenik (prenovljeno 2020)
GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik
GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 6, učbenik
TOUCHSTONE 6 NEW, učbenik

16,20
14,90
19,50
17,90
18,50
104,90

UČBENIKI ZA NA KLOP – za uporabo med poukom v šoli
KORAKI V ČASU 6, učbenik
ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
(leto izdaje 2020)
Zvezki in ostali pripomočki za posamezni predmet:
predmet
zvezek
slovenščina
2 velika (A4) črtasta zvezka
matematika
1 veliki (A4) zvezek mali karo
angleščina
1 veliki (A4) črtasti zvezek
zgodovina
1 veliki (A4) črtasti zvezek
naravoslovje
1 veliki (A4) črtasti zvezek
geografija
1 veliki (A4) črtasti zvezek
gospodinjstvo
1 veliki (A4) črtasti zvezek
glasbena umetnost
10 (A4) brezčrtnih listov, 5 (A4)
črtastih listov
tehnika in tehnologija 1 veliki (A4) brezčrtni zvezek
šport
športna oprema

DZS
9789610207207
MKZ
9789610159292

15,90
38,99

ostalo
Šestilo in geotrikotnik
Lepljivi barvni lističi

Vložna pvc mapa
2 trikotnika za načrtovanje

V PERESNICI:
• moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero;
• rdeč kemični svinčnik;
• 2 svinčnika HB, barvice, flomastri;
• radirka, šilček, šestilo, lepilo v stiku.

LIKOVNA UMETNOST
- 2 x 2B svinčnik, barvice, flomastri, lepilo v stiku.
- Ostale potrebščine bo kupila šola.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – niso del Učbeniškega sklada, vse kupijo starši
Tisti učenci, ki boste izbrali NIP, boste vse informacije o gradivu dobili septembra pri učitelju
predmeta.

