Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
tel.: 04 58 33 250 fax: 04 58 33 290
e-naslov: os-tone.cufar@guest.arnes.si spletna stran: http://www.tonecufar.si

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA
ŠOLSKO LETO 2022/23
4. RAZRED
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
1. Berilo 4, Planet Radovednih pet , EAN: 9789612921828, Založba
Rokus Klett
2. Likovno izražanje 4, Učbenik, Debora
3. My Sails 1, New, Učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne
osnovne šole,EAN: 9789612303358, Založba Obzorja
4. My Sails 1, New, Delovni zvezek za angleščino v 4. razredu,
osnovne šole, EAN: 9789612303365, Založba Obzorja
5. Planet Radovednih pet 4, komplet petih samostojnih delovnih
zvezkov za slovenščino, matematiko, naravoslovje in tehniko,
družbo, glasbeno umetnost in praktično gradivo za NIT s kodo in
prilogami, EAN: 3831075932067, Založba Rokus Klett

UČBENIŠKI
SKLAD –
dobijo v šoli

KUPIJO
STARŠI




15,00 €

74,00€

Če starši za svojega otroka ne bi želeli, da si izposodi učbenike iz učbeniškega sklada in jih boste kupili sami,
nam to prosim sporočite na elektronski naslov šolske knjižnice: knjiznica.ostcj@guest.arnes.si

Skupaj:
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE: (kupijo starši)
1. NTE1: Tehnika 1, delovno gradivo z navodili za tehniko kot izbirni predmet v 4. razredu
osnovne šole, EAN: 9789616740319, Založba Izotech (samo za učence, ki so se odločili
za izbirni predmet tehnika).
2. Nemščina: Der grüne Max neu 1, Učbenik za nemščino, EAN: 9783126061926,
Založba Rokus Klett (samo za učence, ki so se odločili za izbirni predmet nemščine).
ŠOLSKE POTREBŠČINE:
matematika: 1 zvezek A4: 0,5 x 1 cm visoki karo,
slovenščina: 1 zvezek A4 s črtami z robom,
družba: 1 zvezek A4 s črtami z robom,
naravoslovje in tehnika: 1 zvezek A4 s črtami z robom,
angleščina: 1 zvezek A4 s črtami,
nemščina: zvezek A4 s črtami, A4 PVC mapa s sponko,
ostalo:
• beležka: zvezek A5 s črtami,
• mapa za vlaganje listov,
• tempera barvice,
•
velike bela tempera,
•
peresnica,
•
radirka, šilček,
•
nalivno pero,
•
rdeč kemični svinčnik,
•
2 svinčnika HB,
•
suhe barvice,
•
flomastri (tanki in debeli),

89,00 €

22,00 €
17,60 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voščenke,
šestilo,
kolaž papir (A4 navadni),
tekoče lepilo,
škarje (kovinske ostre),
kozarec za vodo,
2 čopiča: tanek in debel,
vpojna krpa,
velika šablona,
blok z risalnimi listi (30 listov, gramatura 140 g),
šolski copati v vrečki za copate,
športna oprema v platneni vrečki (kratke hlače, majica, športni copati).

PROSIMO, DA ŠOLSKE POTREBŠČINE OZNAČITE Z IMENOM IN PRIIMKOM UČENCA
(vodoodporni flomastri ali samolepilne etikete).

