Osnovna šola Rovte
Rovte 90a, 1373 Rovte
tel : (01) 750-30-24
faks: (01)750-30-18
OBVESTILO STARŠEM

Jeseni bo vaš otrok postal prvošolec POŠ VRH SVETIH TREH KRALJEV. Pripravili smo vam seznam
delovnih zvezkov, zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bo vaš otrok potreboval v prihajajočem šolskem
letu 2020/21.
DELOVNI ZVEZKI (dobijo v šoli):


Medpredmetni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki za 1. razred – KOMPLET A
PREDMET

NASLOV

ŠIFRA

CENA (€)

SLJ, MAT, SPO

LILI IN BINE 1 – KOMPLET A

3831075928008

34,00

ZVEZKI:


1 velik črtan zvezek



2 velika zvezka veliki karo



2 velika brezčrtna zvezka

POTREBŠČINE:


šolski copati (podpisani)



šolska torba/manjši nahrbtnik (za velikost kartonske mape oz. zvezkov A4 )



peresnica (barvice, tudi BELA, svinčnik-trikotne oblike, radirka, lepilo v stiku (ne roza UHU!),
mala šablona, šilček, škarje) – vse podpisano



kartonska mapa z elastiko (za shranjevanje različnih učnih listov)



3 prozorne mape



ovitki za delovne zvezke in zvezke



USB ključek (vsaj 8 GB)



mala brisačka



komplet rezervnih oblačil glede na sezono

LIKOVNE POTREBŠČINE (vse podpisano):


20 risalnih listov v bloku (na eni strani rebrasti, na drugi gladki)



kolaž papir



plastelin



das masa (500 g, bela)



vodene barvice



flomastri



črn vodoodporen flomaster (debelina M)



oljni pasteli (voščenke) - mastne, ne v držalu



tanek in debel ploščat čopič, 1 srednje debel okrogel čopič



lonček za vodo



bombažna krpica ali gobica



stara majica ali srajca za likovne dejavnosti



lepilni trak (selotejp)

ŠPORTNA OPREMA:


kratka majica in hlače, pozimi trenirka – spodnji del, elastika za deklice z dolgimi lasmi



2 škatli od čevljev (za shranjevanje športne opreme in likovnih potrebščin)



zobna ščetka, škatlica za ščetko, otroška zobna pasta (podpisano)

Ravnatelj
Mitja Turk

Skrbnica učbeniškega sklada
Majda Prebil

Osnovna šola Rovte
Rovte 90a, 1373 Rovte
tel : (01) 750-30-24
faks: (01)750-30-18
OBVESTILO STARŠEM
Jeseni bo vaš otrok postal tretješolec POŠ VRH SVETIH TREH KRALJEV. Pripravili smo vam seznam
učbenikov, delovnih zvezkov, zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bo vaš otrok potreboval v prihajajočem
šolskem letu 2020/21.
Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svoji
razredničarki, najkasneje do petka, 19. 6. 2020. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka.
Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti zvezke ter ostale šolske
potrebščine, razen delovnih zvezkov.
UČBENIKI:


M. Kodrigel Aberšek: LILI IN BINE, BERILO V 3. RAZREDU OŠ – berilo za 3. razred, Rokus
Klett, 2016.



M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko v 3. razredu OŠ, Rokus Klett, 2014



N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu OŠ, Rokus
Klett, 2013

DELOVNI ZVEZKI (dobijo v šoli):


Medpredmetni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki za 3. razred – KOMPLET A

PREDMET

NASLOV

ŠIFRA

SLJ, MAT, SPO, GUM

LILI IN BINE 3 – KOMPLET A

3831075928473 38,00

ZVEZKI:


veliki brezčrtni zvezek – 1x (za glasbeno vzgojo, lahko od lani)



veliki črtani zvezek – vsaj 3x (ki ima ob strani črto/listi naj ne bodo pretanki!)



veliki karirasti zvezek (1cm) – 2x



1 zvezek za opismenjevanje (npr. TAKO LAHKO – DZS-A4 format, lahko od lani)

CENA (€)

POTREBŠČINE:


torba, copati (podpisani)



kartonska mapa (z elastiko) in 3 prozorne mape



ovitki za zvezke, delovne zvezke in učbenike, nalepke



peresnica (nalivnik, barvice (kvalitetne, podpisane oz. označene) – tudi bela, svinčnik, šilček,
radirka, lepilo v stiku – ne barven UHU, škarje, mala šablona)



USB ključek (vsaj 8 GB), mala brisačka

LIKOVNE POTREBŠČINE (vse podpisano):


20 risalnih listov v bloku (na eni strani rebrasti, na drugi gladki)



kolaž papir



flomastri



črn vodoodporen flomaster (debelina M)



das masa (500 g, bela)



oljni pasteli (voščenke) - mastne, ne v držalu



lonček za vodo



bombažna krpica ali gobica



tanek in debel ploščat slikarski čopič, 1 srednje debel okrogel čopič



lepilni trak (selotejp)



stara majica za likovne dejavnosti (odrežite rokave, sega naj do kolen)



paleta

ŠPORTNA OPREMA:


kratka majica in hlače ali pajkice, pozimi trenirka – spodnji del, elastika za deklice z dolgimi
lasmi



2 škatli od čevljev (za shranjevanje športne opreme in likovnih potrebščin)



zobna ščetka, škatlica za ščetko (podpisano)

Ravnatelj

Skrbnica učbeniškega sklada

Mitja Turk

Majda Prebil

IZPOLNITE in ODREŽITE

Moj otrok ______________________________ (ime in priimek) si bo v naslednjem šolskem letu 2020/21
izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada za ______razred.
Rovte, junij 2020

Podpis staršev: __________________

Osnovna šola Rovte
Rovte 90a, 1373 Rovte
tel : (01) 750-30-24
faks: (01)750-30-18
OBVESTILO STARŠEM

Jeseni bo vaš otrok postal četrtošolec POŠ VRH SVETIH TREH KRALJEV. Pripravili smo vam seznam učbenikov,
delovnih zvezkov in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v prihajajočem šolskem letu 2020/21.
Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svoji razredničarki,
najkasneje do petka, 19. 6. 2020. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka.
Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke in zvezke ter ostale
šolske potrebščine.

UČBENIKI:


GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4. Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole, 3. izdaja Ljubljana,
Rokus, 2009.



Milena Blažič: RADOVEDNIH PET 4, berilo za slovenščino-književnost v 4. razredu osnovne šole.



N. Jesenik et al.: MY SAILS NEW 1, učbenik za učenje angleščine v 4. razredu osnovnošolskega
izobraževanja, ZALOŽBA OBZORJA, 2009,



M. Cotič: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učbenik za 4. razred osnovne šole, DZS, 2016



JURAČ, V.: DRUŽBA SMO MI 4, učbenik za družbo v 4. razredu OŠ, Rokus, 2009



D. Skribe Dimec, A. Gostinčar Blagotinšek, F. Florjančič: RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, učbenik za
naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS, 2002.

DELOVNI ZVEZKI:


N. Jesenik et al: MY SAILS NEW 1, delovni zvezek, ZALOŽBA OBZORJA, 2009.



M. Cotič: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek v 2. delih za 4. razred OŠ, DZS, 2012.



M. Križaj Ortar, M. Bešter Turk idr.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, delovni zvezek za 4. razred
osnovne šole, Rokus, 2011 (PRENOVLJENO).



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4/9: škatla za naravoslovje, IZOTEH, 2012.

PREDMET

NASLOV

ŠIFRA

CENA (€)

SLOVENŠČINA

Gradim slovenski jezik 4

9789612099077

14,90

MATEMATIKA

Svet matematičnih čudes 4

9789610200970

13,00

(2 zvezka)
ANGLEŠČINA

My sails new 1

9789612303365

13,50

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Škatla za naravoslovje

9789616740241

13,00

ZVEZKI:





veliki brezčrtni zvezek – 1x (za glasbeno vzgojo, lahko od lani)
veliki črtani zvezek – vsaj 5x (ki ima ob strani črto/listi naj ne bodo pretanki!)
veliki karirasti zvezek (1cm) – 1x
veliki brezčrtni – 1x (geometrija)

OSTALE POTREBŠČINE:




peresnica (nalivnik, barvice, svinčnik, šilček, radirka, lepilo v stiku – ne roza UHU, škarje, velika šablona,
geotrikotnik, šestilo)
mapa iz kartona na elastiko, ovitki za zvezke, delovne zvezke in učbenike, nalepke
USB ključek (vsaj 8 GB), mala brisačka

LIKOVNE POTREBŠČINE (vse podpisano!):








20 risalnih listov v bloku (na eni strani rebrasti, na drugi gladki)
tempera barvice, paleta, tanek in debel ploščat slikarski čopič, 1 srednje debel okrogel čopič
lonček za vodo, bombažna krpica ali gobica
flomastri, oljni pasteli (voščenke) - mastne, ne v držalu
kolaž papir, das masa (500 g, bela), črn vodoodporen flomaster (debelina M)
navadna bela barvica, stara majica za likovne dejavnosti (odrežite rokave, sega naj do kolen)
lepilni trak (selotejp)

ŠPORTNA OPREMA:




kratka majica in hlače ali pajkice, pozimi trenirka – spodnji del, elastika za čop za dekleta z dolgimi lasmi
2 škatli za shranjevanje športne opreme in likovnih potrebščin
copati, zobna ščetka, škatlica za ščetko (podpisano)

Ravnatelj

Skrbnica učbeniškega sklada

Mitja Turk

Majda Prebil

IZPOLNITE in ODREŽITE

Moj otrok ______________________________ (ime in priimek) si bo v naslednjem šolskem letu 2020/21
izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada za ______razred.
Rovte, junij 2020

Podpis staršev: __________________

Osnovna šola Rovte
Rovte 90a, 1373 Rovte
tel : (01) 750-30-24
faks: (01)750-30-18
OBVESTILO STARŠEM

Jeseni bo vaš otrok postal petošolec POŠ VRH SVETIH TREH KRALJEV. Pripravili smo vam seznam učbenikov,
delovnih zvezkov in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v prihajajočem šolskem letu 2020/21.
Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svoji razredničarki,
najkasneje do petka, 19. 6. 2020. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka.
Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke in zvezke ter ostale
šolske potrebščine.

UČBENIKI:
- M. Križaj Ortar, M. Bešter Turk idr.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5. Učbenik za slovenščino v 5. razredu
osnovne šole, 3. izdaja Ljubljana, Rokus, 2009
- dr. Milena Mileva Blažić, dr. Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Neža Ritlop, dr. Mateja Seliškar Kenda:
RADOVEDNIH PET 5, berilo za slovenščino - književnost v 5. razredu, Rokus 2015
- N. Jesenik et al.: MY SAILS NEW 2, učbenik za učenje angleščine v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja,
ZALOŽBA PIVEC, 2016
- M. Cotič: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za 5. razred osnovne šole, DZS, 2013
- Jurač, V.: DRUŽBA SMO MI 5, učbenik za družbo v 5. razredu OŠ, Rokus, 2013.
- D. Skribe Dimec, A. Gostinčar Blagotinšek, F. Florjančič: RAZISKUJEMO IN GRADIMO 5, učbenik za
naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS, 2013.
- A. Pesek: Glasba 5, učbenik za glasbeno umetnost v petem razredu OŠ, MK 2. izdaja, Ljubljana 2007
- G. Torkar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS
KLETT, 2019.

DELOVNI ZVEZKI:
- Slovenščina: M. Križaj Ortar, M. Bešter Turk idr.: Gradim slovenski jezik 5, delovni zvezek za slovenščino v 5.
razredu OŠ, Ljubljana, Rokus.
- Matematika: M. Cotič: Svet matematičnih čudes 5, delovni zvezek (2 dela), DZS
- Naravoslovje in tehnika: Naravoslovje in tehnika 5, škatla za naravoslovje, Izoteh
- Angleščina: My sails new 2, delovni zvezek za učenje angleščine v 5. razredu OŠ, Založba Pivec
- Družba: H. Verdev, B. Žlender; Radovednih pet 5, samostojni delovni zvezek za družbo v 5. razredu

PREDMET

NASLOV

ŠIFRA

CENA (€)

SLOVENŠČINA

Gradim slovenski jezik 5

9789612710132

14,90

MATEMATIKA

Svet matematičnih čudes – 2 dela

9789610203278

18,20

ANGLEŠČINA

My sails new 2

9789616968539

13,80

DRUŽBA

Radovednih 5

3831075927292

10,00

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Škatla za naravoslovje

9789616740258

13,00

SKUPAJ

69,90

ZVEZKI:
-

veliki brezčrtni zvezek – 1x (za glasbeno vzgojo, lahko od lani)
veliki črtani zvezek – vsaj 6x (ki ima ob strani črto/listi naj ne bodo pretanki!)
veliki karirasti zvezek (1cm) – 1x
veliki brezčrtni – 1x (geometrija)

OSTALE POTREBŠČINE:
-

peresnica (nalivnik, barvice, svinčnik, šilček, radirka, lepilo v stiku – ne roza UHU, škarje, velika šablona,
geotrikotnik, šestilo)
mapa iz kartona na elastiko, ovitki za zvezke, delovne zvezke in učbenike, nalepke
USB ključek (vsaj 8 GB), mala brisačka

LIKOVNE POTREBŠČINE (vse podpisano!):
-

20 risalnih listov v bloku (na eni strani rebrasti, na drugi gladki)
tempera barvice, paleta
tanek in debel ploščat slikarski čopič, 1 srednje debel okrogel čopič
lonček za vodo, bombažna krpica ali gobica
flomastri, voščenke - mastne, ne v držalu
kolaž papir, das masa (500 g, bela), črn vodoodporen flomaster (debelina M), navadna bela barvica
stara majica za likovne dejavnosti (odrežite rokave, sega naj do kolen), lepilni trak (selotejp)

ŠPORTNA OPREMA:




kratka majica in hlače, pozimi trenirka – spodnji del
2 škatli za shranjevanje športne opreme in likovnih potrebščin
copati, zobna ščetka, škatlica za ščetko (podpisano)

Ravnatelj

Skrbnica učbeniškega sklada

Mitja Turk

Majda Prebil
IZPOLNITE in ODREŽITE

Moj otrok ______________________________ (ime in priimek) si bo v naslednjem šolskem letu 2020/21
izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada za ______razred.
Rovte, junij 2020

Podpis staršev: __________________

