IZBOR UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
Vsi učenci OŠ Toneta Čufarja so uporabniki učbeniškega sklada, zato bodo v
brezplačno izposojo dobili vse izbrane učbenike za šolsko leto 2021/2022. Stroške
izposoje krije MIZŠ. Učenci bodo učbenike prejeli zadnji teden v avgustu ali prvi
teden v septembru. Na koncu šolskega leta jih morajo vrniti. Če učenec učbenik
izgubi ali vrne takšnega, da se ga ne da več uporabljati, mora plačati odškodnino, ki
se ugotavlja individualno.
Če ne želite izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada, sporočite to odločitev na enaslov skrbnici učbeniškega sklada (barbara.podjed@tonetacufarja.si).
Učenci 1., 2. in 3. razreda v šoli brezplačno prejmejo tudi delovne zvezke, katerih
stroške nakupa krije MIZŠ. Prejmejo jih v šoli prvi šolski dan.

2. razred
DELOVNI ZVEZKI – ne kupujte, ker jih zagotovi šola!
Naslov
MATEMATIKA 2, delovni zvezek za matematiko,
1.-3. del
SLOVENŠČINA 2. samostojni delovni zvezek,
1. -2. del
HAPPY HOUSE 1, New Edition, delovni zvezek

Založba, EAN
MKZ
9789610159742
9789610159759
9789610159766
MKZ
9789610159711
9789610159728
OUP
9780194730648
Skupaj:

Cena v €
17,70

17,80
15,50
51,00

UČBENIŠKI SKLAD
Naslov
KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, Berilo 2
JUHEJ, ŽE BEREM!, bralna knjižica 2

Založba, EAN
MKZ
9789610113218
MKZ
9789610159773
skupaj

Cena v €
16,95
8,95
25,90

ZVEZKI:
 1 velik (A4) črtani zvezek z vmesno črto »Tako lahko« ,
 1 velik (A4) brezčrten zvezek za angleščino (lahko uporabite zvezek iz 1. razreda),









1 velik (A4) brezčrten zvezek (zvezek »metuljček«),
1 velik (A4) zvezek veliki karo za matematiko »Tako lahko«,
1 mali črtani zvezek »Tako lahko«,
1velik črtani zvezka »Tako lahko« (lahko uporabite zvezek sonček iz 1. razreda)
1velik črtani zvezka »Tako lahko« (za predmet spoznavanje okolja)
mala beležka,
mapa A4.

V PERESNICI:
 2 svinčnika HB,
 barvice,
 radirka,
 flomastri,
 šilček.
V LIKOVNI ŠKATLI:
Likovno škatlo iz prvega razreda preglejte in po potrebi dopolnite. V njej naj bo:
 2 okrogla čopiča (tanek in debel), 2 ploščata čopiča (tanek in debel)
o tanek čopič št. 6 ali 8
o debel čopič št 16 ali 18
 vodene barvice,
 lonček za vodo,
 2 veliki lepili v stiku,
 voščenke (čimbolj mastne),
 škarje s kovinskim rezilom,
 črni tuš
 risalni blok z 20 risalnimi listi (A3),
 kolaž papir (A4)
Tempera barve bomo po potrebi naročili v šoli. Stroške boste poravnali po položnici.
ŠPORTNA OPREMA V TELOVADNI VREČKI:
 kratke hlače ali pajkice,
 majica s kratkimi rokavi,
 nedrseči copati,
 elastika za dolge lase.
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE.

