Osnovna šola Ivana Cankarja
Lošca 1
1360 Vrhnika

5. razred

OBVESTILO STARŠEM
Jeseni bo vaš otrok postal petošolec. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin,
ki jih bo potreboval v 5. razredu.
POTREBŠČINE
slovenski jezik
matematika
angleščina
naravoslovje in tehnika
likovna umetnost
družba
šport
glasbena umetnost
ostale potrebščine

1 veliki črtani zvezek, razmik črt 11 mm, 40-listni
1 veliki zvezek - veliki karo, velika šablona, geotrikotnik, šestilo
1 veliki črtani zvezek, 40-listni z robovi
1 veliki črtani zvezek, razmik črt 11mm, 40-listni
Vse potrebno za likovni pouk, razen likovne majice, bomo kupili v šoli.
Stroške boste poravnali kasneje.
1 veliki črtani zvezek, razmik črt 11mm, 40-listni
telovadne hlačke, majica, copati z gumo za telovadnico, vrečka za
shranjevanje
1 mali brezčrtni zvezek
puščica, nalivno pero, 2 navadna svinčnika HB, rdeč kemični svinčnik, škarje,
radirka in šilček, suhe barvice, flomastri, lepilo v stiku, kartonska mapa
UČBENIKI – izposoja iz UČBENIŠKEGA SKLADA

Golob, Saksida, Kordigel: NA KRILIH BESED, berilo, MKZ, EAN: 9789610135661 (17,90 €)
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učb., DZS, EAN: 9789610203261 (18,50 €)
Janša Zorn, Umek: DRUŽBA IN JAZ 2, učb., Modrijan, EAN: 9789612416317 (14,20 €)
Krnel: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik, MODRIJAN, EAN: 9789612416393 (13,90 €)
YOUNG EXPLORERS 2, učb., Oxford University Press, EAN: 9780194034869 (21,00 €)
DELOVNI ZVEZKI - kupite
ZNANKA ALI UGANKA, sam. DZ, 2 dela, Modrijan, EAN: 9789612417918, 9789612418038 (2x8,90 €)
SVET MATEMATIČNIH ČUDES, DZ, 1. in 2. del, DZS, EAN: 9789610203278 (18,20 €)
YOUNG EXPLORERS 2, DZ, Oxford University Press, EAN: 9780194617437 (16,00 €)
ZEMLJEVID SLOVENIJE, DZS, plastificiran, s priloženim flomastrom, EAN: 9789610201892 (6,90 €)
učiteljice 5. razreda
____________________________________________________________________
Učbenike si bodo učenci brezplačno izposodili v šoli. Zanje so dolžni skrbeti, zato jih pred začetkom
pouka zavijte in podpišite. V kolikor bo učenec/ka konec šolskega leta vrnil/-a poškodovan
učbenik, bo potrebno plačati odškodnino.
Dobili jih bodo pri pouku na začetku šolskega leta.
upravljalka učbeniškega sklada
Vrhnika, 3. 6. 2019

