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. 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 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, skupaj z učbeniki.

1. razred
DELOVNI ZVEZKI – ne kupujte, ker jih zagotovi šola!
Naslov
MATEMATIKA 1 , 1.-3. del, delovni zvezek za
matematiko

Založba, EAN
Cena v €
MKZ
9789610155621
15,90
9789610155638
9789610154754
Skupaj:
15,90

UČBENIŠKI SKLAD
Naslov
KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, Berilo 1
JUHEJ, ŽE BEREM!, bralna knjižica 1
NAŠA ULICA 1, glasbena umetnost

Založba, EAN
MKZ
9789610107408
MKZ
9789610135739
DZS
9789610208518
skupaj

Cena v €

ZVEZKI:
• 2 velika (A4) brezčrtna zvezka; (+ 1 velik (A4) brezčrtni zvezek, če je izbran
neobvezni izbirni predmet angleščina);
• 1 velik (A4) karo zvezek, veliki karo (1 x 1 cm);
• 1 velik (A4) črtasti zvezek; razmik med črtami 11mm, brez vmesne črte;
• 1 velik (A4) brezčrtni zvezek.

17,40
8,95
6,90
33,25

Potrebščine, ki jih bodo imeli učenci V PERESNICI (oziroma v predalu v šoli):
• 2 svinčnika HB, priporočamo s trikotnim prijemom;
• kovinski šilček;
• 12 suhih barvic, priporočamo s trikotnim prijemom;
• 12 flomastrov;
• 1 mala šablona z liki 20 cm – NOMA 1;
• 2x veliko lepilo v stiku;
• kovinske škarje, 13 cm.
LIKOVNA UMETNOST: Potrebščine naj bodo zložene v podpisani ŠKATLI ZA ČEVLJE
• vodene barvice;
• trši lonček za vodo;
• 3 okrogle čopiče (različne debeline);
• 3 ploščate čopiče (različne debeline);
• paleta;
• 12 voščenk;
• črni tuš, 30ml;
• plastelin različnih barv v kosih;
• 20 risalnih listov A3 formata v likovnem bloku;
• 10 risalnih listov;
• kolaž papir A4 navaden, 20 listni.
ŠPORTNA OPREMA:
• športne hlače in majica ali dres;
• elastike za lase;
• vrečka iz blaga za shranjevanje športne opreme.

OSTALO:
• šolska torba;
• peresnica;
• copati z nedrsečimi podplati;
• mapa A4 z elastiko;
• škatla s papirnatimi robčki (100).

VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE.

