V Celju, 4. 6. 2019
OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
ZA 4. RAZRED OŠ za šolsko leto 2019/2020
I. osnovna šola Celje Vam na podlagi zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja
Uradni list RS št. 12/96 omogoča, da si lahko v šolskem letu 2019/2020 iz šolskega
učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za 4. razred OŠ.
Št. Predmet:
1. slovenščina

Naslov učbenika:
BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za slovenščino v
4.r. OŠ, Založba IZOLIT
2. spoznavanje DRUŽBA SMO MI 4, učbenik za družbo v 4.r. OŠ,
družbe
ROKUS KLETT
3. angleščina YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za pouk angleščine
kot prvega tujega jezika v 4.r.OŠ,OUP, MKT
4. naravoslovje OD MRAVLJE DO SONCA 1, posodobljen učbenik
in tehnika
za naravoslovje in tehniko v 4. r OŠ, MODRIJAN
Učbeniški komplet v tabeli ne vključuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih
morate starši kupiti sami.
Ob izteku šolskega leta morate nepoškodovane in lepo ohranjene učbenike vrniti šoli.
Če bo učbenik poškodovan ali uničen, vam bomo zaračunali ostali dve tretjini
maloprodajne cene vrednosti učbenika.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo tudi v šolskem letu 2019/2020 zagotovilo
brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za učenke in učence od 1.
do vključno 9. razreda osnovne šole. Sredstva iz omenjenega naslova bo šolam
na podlagi zahtevkov šol povrnilo Ministrstvo za šolstvo in šport. To pomeni, da
za naročen učbeniški komplet vaš otrok ne bo plačal izposojevalnine.

Skrbnica učbeniškega sklada:
Bernardka Zupanc, univ. dipl. bibl.

Ravnatelj:
Branko Močivnik, prof.

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Priimek in ime učenca / učenke: ____________________________, razred 4. ____
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov iz šolskega
učbeniškega sklada.

Celje, _______ 2019

Podpis staršev: _______________________

**** Naročilnico vrnite razredničarki do četrtka, 13. 6. 2019.

-----------------------------------------

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 – 4. razred OŠ
Šolsko leto se počasi že zaključuje, zato vam spoštovani starši pošiljamo še zadnje
informacije za naslednje šolsko leto – seznam delovnih zvezkov, delovnih učbenikov
in ostalih potrebščin.
Delovne zvezke, delovne učbenike in ostale potrebščine kupite sami.

Št. Predmet:
Naslov delovnega zvezka
1. slovenščina GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, komplet samostojnih delovnih
zvezkov za slovenščino- jezik v 4. r. OŠ, prenovljeno, ROKUS
KLETT

2. angleščina

EAN 9789612099497
YOUNG EXPLORERS 1, slovenska izdaja, delovni zvezek za
angleščino v 4. r OŠ, MKT

EAN 9780194617420
3. matematika SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, 2 dela, delovni učbenik z
dodanimi medpredmetnimi vsebinami za matematiko v 4. r.
OŠ, DZS
EAN 9789610206347

Ravnatelj:
Branko Močivnik, prof.

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
4. RAZRED OŠ
Slovenščina
- 2 črtana zvezka A4 z robom, 60-listna
Glasbena umetnost
- mali črtan zvezek z robom
Šport
-

ustrezna oblačila in obutev (telovadne hlače in bombažna majica, telovadni
copati)

Matematika
- zvezek A4, nizki karo
- Računanje je igra 4: zbirka nalog. Gradivo prejmejo učenci v šoli, plačilo
5,95 EUR po položnici.
- geotrikotnik in ravnilo (30 cm), šestilo (v mesecu maju)
Likovna umetnost
Učenci dobijo material za likovno umetnost v šoli. Stroške boste poravnali po položnici
v mesecu septembru 2019.
Ostalo
-

Družba
-

peresnica, radirka, nalivno pero, brisalec za črnilo, barvni kemični svinčnik
(rdeč), svinčnik, šilček, barvice, beležka, mapa s trdimi platnicami, škarje in
lepilo v stiku.

črtan zvezek A4 z robom, 60-listni

Naravoslovje in tehnika
- črtan zvezek A4 z robom, 60-listni
- naravoslovna škatla za 4. razred (Delovno gradivo z navodili za
naravoslovje in tehniko, Izotech). Gradivo prejmejo učenci v šoli, plačilo 11
EUR po položnici.
Angleščina
- črtan zvezek A4 z robom

