OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE, Kaj potrebujem 2018/19

KAJ POTREBUJEM ZA 3. RAZRED?
DOBITE V ŠOLI
UČBENIKI (učbeniški sklad):
1. Medved Udovič, Jamnik, Gruden Ciber: BERILO 3, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK, MKZ
2. Hergan, I. idr. DOTIK OKOLJA 3, založba Mladinska knjiga.
Učbenike iz šolskega učbeniškega sklada bodo učenci prejeli v zadnjem tednu pouka.
KUPITE STARŠI
DELOVNI ZVEZKI


komplet Učimse 3a: ( EAN 3831022478068)
mali komplet delovnih zvezkov: matematika 2 x, slovenščina)

ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE:
 1 zvezek TAKO LAHKO s pomožnimi črtami (A4 format)
 2 črtna zvezka 11mm, format A4
 1 zvezek široki karo - 1cm, format A4
 1 mali brezčrtni zvezek, format A5 ( ALI pesmarica iz 1. in 2. razreda)
 1 ravnilo s šablono 30 cm in mala šablona 20 cm
 obvezna športna oprema: kratke hlače, majica - naravni materiali, v vrečki iz blaga
 šolski copati z gumo
 beležka: kupite mali črtni zvezek (format A5), na prvo stran vpišite: ime, priimek otroka,
rojstne podatke, domači naslov, ime obeh staršev ter njuni telefonski številki, na katerih sta
dosegljiva v času, ko je otrok v šoli, g - mail naslov staršev
 peresnica, v kateri je nalivno pero, bombice za nalivno pero, 2 svinčnika HB, radirka, šilček,
barvice, flomastri
 potrebščine za likovno vzgojo: škarje, 2 lepili (v stiku), kolaž papir, 30 risalnih listov, mekol
lepilo, tempera barve, 1 velika bela tempera, lonček, paleta, 3 čopiče (različnih debelin),
vileda krpa za brisanje mize, plastelin, voščenke, vodene barvice.
VSE LIKOVNE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE IN ZLOŽENE V
ŠKATLI (lahko od čevljev).
 trda kartonska mapa
 Prispevek 2 € za material – plačilo po položnici, ki jo boste dobili v šoli.

VSE POTREBŠČINE MORAJO BITI PODPISANE, KNJIGE IN ZVEZKI PA OVITI IN
PODPISANI.
STVARI, KI JIH OTROCI ŽE IMAJO, NAJ JIH SHRANIJO ZA PRIHODNJE ŠOLSKO LETO,
nekatere le dopolnite npr. tempere, vodenke, pesmarica….

