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OBVESTILO ZA STARŠE
za šolsko leto 2018/2019

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED

Spoštovani starši,
obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so za pouk v 1. razredu osnovne šole za
šolsko leto 2018/2019 izbrali učitelji naše šole. Seznam le-teh je na hrbtni strani tega
obvestila.
Delovne zvezke nabavimo v šoli, potrebščine pa lahko kupite pri poljubno izbranem
ponudniku. Priporočamo vam, da to storite čim prej, zagotovo pa potrebščine za svojega
otroka priskrbite do 3. 9. 2018.
S spoštovanjem!

Skrbnik učbeniškega sklada
Iztok Roškar

Ravnatelj
žig

mag. Robert Murko

OSNOVNA ŠOLA SELA
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Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
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SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED
Delovne zvezke za učence nabavimo v šoli. Za starše je gradivo brezplačno.
Starši nabavijo naslednje zvezke in ostale potrebščine:

Zvezki

Ostale potrebščine

2 zvezka brezčrtni 60-listni (SLJ, SPO)
1 zvezek A5 veliki karo 60-listni (MAT)
1 zvezek A5 črtni 60-listni (SLJ)
1 zvezek A5 brezčrtni 60-listni (GUM)

peresnica (3 svinčniki, radirka, šilček, barvice, škarje,
lepilo)
malo šablonsko ravnilo
beležka (v kompletu Lili in Bine)
mapa z elastiko (v kompletu Lili in Bine)
šolski copati (nedrseči podplat) in vrečka za copate
šolska torba z naramnicami

Opomba:
Gradivo za LUM učenci nabavijo septembra skupaj v šoli po dogovoru z učiteljem.
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OBVESTILO ZA STARŠE
za šolsko leto 2018/2019

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 2. RAZRED

Spoštovani starši,
obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so za pouk v 2. razredu osnovne šole za
šolsko leto 2018/2019 izbrali učitelji naše šole. Seznam le-teh je na hrbtni strani tega
obvestila.
Delovne zvezke in potrebščine lahko kupite pri poljubno izbranem ponudniku.
Priporočamo vam, da to storite čim prej, zagotovo pa za delovne zvezke in potrebščine za
svojega otroka poskrbite do 3. 9. 2018.
S spoštovanjem!

Skrbnik učbeniškega sklada
Iztok Roškar

Ravnatelj
žig

mag. Robert Murko
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SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED

PREDMET
DELOVNI ZVEZEK, POTRBŠČINA
MEDOREDMETNO M. Kramarič, M. Kern, et al.:
LILI IN BINE 2, medpredmetni učni komplet samostojnih
delovnih zvezkov za 2. razred s kodo in prilogami
Založba: ROKUS KLETT EAN koda: 3831075927001
ZVEZKI

OSTALE
POTREBŠČINE

3x A4 brezčrtni, 60-listni (SLJ, SPO, TJA)
1x A4 črtni, 60-listni (MAT)
1x A4 zvezek s široko ozko črto, 60-listni (SLJ)
1x A5 veliki karo, 60-listni (MAT)
1x A5 črtni, 60-listni (GUM)
peresnica (3 svinčniki, radirka, šilček, barvice, škarje, lepilo,nalivno
pero)
malo šablonsko ravnilo
beležka (v kompletu Lili in Bine)
mapa z elastiko (v kompletu Lili in Bine)
šolski copati (nedrseči podplat) in vrečka za copate
šolska torba z naramnicami

Opomba:
Gradivo za LUM učenci nabavijo septembra skupaj v šoli po dogovoru z učiteljem.
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OBVESTILO ZA STARŠE
za šolsko leto 2018/2019

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED

Spoštovani starši,
obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so za pouk v 3. razredu osnovne šole za
šolsko leto 2018/2019 izbrali učitelji naše šole. Seznam le-teh je na hrbtni strani tega
obvestila.
Delovne zvezke in potrebščine lahko kupite pri poljubno izbranem ponudniku.
Priporočamo vam, da to storite čim prej, zagotovo pa za delovne zvezke in potrebščine za
svojega otroka poskrbite do 3. 9. 2018.
S spoštovanjem!

Skrbnik učbeniškega sklada
Iztok Roškar

Ravnatelj
žig

mag. Robert Murko

OSNOVNA ŠOLA SELA
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SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED

PREDMET
SLJ, MAT,
DRU, GUM

Zvezki

Ostale potrebščine

DELOVNI ZVEZEK
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
LILI IN BINE 3, KOMPLET A - samostojni delovni zvezki s prilogo
za angleščino, brezplačno prilogo + koda LILBI, NOVO 2018
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075928473
1 zvezek A5 za opismenjevanje (z vmesno črto) ) (SLJ)
4 zvezki A4 črtni (SLJ, SPO, MAT, TJA)
1 zvezek A5 črtni (GUM)
peresnica (3 svinčniki, radirka, šilček, barvice, škarje, lepilo)
večje šablonsko ravnilo
beležka (v kompletu Lili in Bine)
mapa z elastiko (v kompletu Lili in Bine)
šolski copati (nedrseči podplat) in vrečka za copate
šolska torba z naramnicami

Opomba:
Gradivo za LUM učenci nabavijo septembra skupaj v šoli po dogovoru z učiteljem.
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OBVESTILO ZA STARŠE
za šolsko leto 2018/2019

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 4. RAZRED

Spoštovani starši,
obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so za pouk v 4. razredu osnovne šole za
šolsko leto 2018/2019 izbrali učitelji naše šole. Seznam le-teh je na hrbtni strani tega
obvestila.
Delovne zvezke, razen za angleščino, nabavimo v šoli, plačate starši, potrebščine pa lahko
kupite pri poljubno izbranem ponudniku. Priporočamo vam, da to storite čim prej,
zagotovo pa potrebščine za svojega otroka priskrbite do 3. 9. 2018.
S spoštovanjem!

Skrbnik učbeniškega sklada
Iztok Roškar

Ravnatelj
žig

mag. Robert Murko
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Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED

PREDMET

GRADIVO

KOMPLET

RADOVEDNIH PET, komplet samostojnih delovnih zvezkov:
slovenščina 4, matematika 4, družba 4, naravoslovje in tehnika 4, glasbena
umetnost 5, brezplačne priloge + praktično gradivo za NIT
založba: Rokus-Klett
(Gradivo nabavimo v šoli, plačate starši po prejetju gradiva.)
Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino
+ online practice, založba: MKT EAN koda: 9780194617420

TJA

ZVEZKI

POTREBŠČINE

1 zvezek A4 – črtni (TJA)
2 zvezka A4 – črtna (SLJ)
1 zvezek A4 – nizki karo (MAT)
1 zvezek A5 – črtni (GUM)
1 notni zvezek (GUM)
1 zvezek A4 – črtni (NIT)
1 zvezek A4 – črtni (DRU)
peresnica (3 svinčniki, radirka, šilček, barvice, škarje, lepilo, nalivno pero,
rdeči kemični svinčnik, marker, samolepilni trak)
veliko šablonsko ravnilo
geotrikotnik
šestilo
beležka (v kompletu Lili in Bine)
mapa z elastiko (v kompletu Lili in Bine)
šolski copati (nedrseči podplat) in vrečka za copate
šolska torba z naramnicami

Opombi:
- Gradivo za LUM učenci nabavijo septembra skupaj v šoli po dogovoru z učiteljem.
- Gradivo pri neobveznih izbirnih predmetih učenci naročijo jeseni v šoli.
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OBVESTILO ZA STARŠE
za šolsko leto 2018/2019

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED

Spoštovani starši,
obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so za pouk v 5. razredu osnovne šole za
šolsko leto 2018/2019 izbrali učitelji naše šole. Seznam le-teh je na hrbtni strani tega
obvestila.
Delovne zvezke in potrebščine lahko kupite pri poljubno izbranem ponudniku.
Priporočamo vam, da to storite čim prej, zagotovo pa za delovne zvezke in potrebščine za
svojega otroka poskrbite do 3. 9. 2018.
S spoštovanjem!

Skrbnik učbeniškega sklada
Iztok Roškar

Ravnatelj
žig

mag. Robert Murko
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SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED

PREDMET
SLJ, MAT,
DRU, NIT, GUM

DELOVNI ZVEZEK
RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov za
slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
umetnost z brezplačnimi prilogami + praktično gradivo za NIT
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927247

TJA

Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za
angleščino + online practice, založba: MKT
EAN koda: 9780194617420

ZVEZKI

POTREBŠČINE

1 zvezek A4 – črtni (lahko lanski) (TJA)
2 zvezka A4 črtna (SLJ)
1 zvezek A4 – nizki karo (MAT)
1 zvezek A5 – črtni (GUM)
1 notni zvezek (GUM)
1 zvezek A4 – črtni (DRU)
1 zvezek A4 – črtni (NIT)
1 zvezek A5 – črtni (GOS)
peresnica (3 svinčniki, radirka, šilček, barvice, škarje, lepilo, nalivno pero,
rdeči kemični svinčnik, marker, samolepilni trak)
veliko šablonsko ravnilo
geotrikotnik
šestilo
beležka (v kompletu Lili in Bine)
mapa z elastiko (v kompletu Lili in Bine)
šolski copati (nedrseči podplat) in vrečka za copate
šolska torba z naramnicami
ročni zemljevid Slovenije

Opombi:
- Gradivo za LUM učenci nabavijo septembra skupaj v šoli po dogovoru z učiteljem.
- Gradivo pri neobveznih izbirnih predmetih učenci naročijo jeseni v šoli.

