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 enaslov skrbnici učbeniškega sklada (barbara.podjed@tonetacufarja.si).

4. razred
DELOVNI ZVEZKI
Naslov

Založba, EAN

Cena v
€

RADOVEDNIH PET 4
Komplet samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT,
NIT, DRU) in praktično gradivo za NIT

Rokus Klett
3831075927230

62,00

YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek

Oxford
9780194617420
Skupaj:

16,90
78,90

UČBENIŠKI SKLAD
Naslov

Založba, EAN

RADOVEDNIH PET. Slovenščina 4

Rokus Klett
9789612713379
Rokus Klett
9789612713270
Rokus Klett
9789612713300
Rokus Klett
9789612713201
Oxford
9780194034845
Skupaj:

RADOVEDNIH PET. Berilo 4
RADOVEDNIH PET. Družba 4
RADOVEDNIH PET. Naravoslovje in tehnika 4
YOUNG EXPLORERS 1, učbenik

Cena v
€
16,00
15,80
15,60
15,60
21,90
84,90

Zvezki in ostali pripomočki za posamezni predmet:
slovenščina
matematika
angleščina
naravoslovje in tehnika
družba
glasbena umetnost
šport

2 mala (A5) črtasta zvezka (s črto za rob)
1 veliki (A4) zvezek, veliki karo (10x10 mm)
1 veliki (A4) črtasti zvezek
1 veliki (A4) črtasti zvezek
1 veliki (A4) črtasti zvezek
1 mali (A5) črtasti zvezek
dres ali kratke hlačke in majica

LIKOVNA UMETNOST:
• 10 risalnih listov;
• kartonska škatla (npr. od čevljev);
• tempera barve (velike tube);
• lonček za vodo;
• 2 okrogla čopiča (tanek in debel), 2 ploščata čopiča, različnih širin;
• barvni listi za kolaž;
• krpica;
• voščenke;
• 2 x črn flomaster, debeline M;
• flomastri;
• oglje;
• Mekol lepilo (malo);
• lepilni trak;
• tuš.
OSTALE POTREBŠČINE (imajo jih vsak dan s seboj)
• peresnica (nalivnik, 2 svinčnika HB, radirka, šilček, suhe barvice);
• beležka;
• lepilo v stiku;
• mapa (za obvestila, obrazce…);
• škarje, GEO trikotnik, šestilo, velika šablona;
• copati z nedrsečim podplatom.
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.
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE.

