OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE, Kaj potrebujem 2020/21

KAJ POTREBUJEM ZA 4. RAZRED?
DOBITE V ŠOLI:
Učbeniki (učbeniški sklad):
1. M. Blažič, Gaja Kos, Drago Meglič, Neža Ritlop, Marijanca Ajša Vižintin, Boža Krakar Vogel,
Marijan Rupert : RADOVEDNIH PET: BERILO 4, berilo za slovenščino v 4. razredu
osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT
2. Potočnik, Osterman: SLOVENŠČINA 4, učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole,
MKZ NOVO
3. Umek, Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za družbo, MODRIJAN
4. N. Lauder, P. Shipton, S. Torres YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za pouk angleščine kot prvega
tujega jezika v 4. razredu osnovne šole, OUP, MK
5. Pesek: GLASBA 4, učbenik za glasbo v četrtem razredu osnovne šole, MKZ
6. Mežnar, P. in drugi (2016). Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. Učbenik za
naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Ljubljana: ROKUS KLETT.
Učbenike iz učbeniškega sklada bodo učenci dobili v šoli.
KUPITE STARŠI
Delovni zvezki:
1. Mladen Kopasić, Majda Jurkovič: Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek za matematiko
v 4. razredu osnovne šole, Rokus Klett EAN: 9789612713294
2. N. Lauder, P. Shipton, S. Torres: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za pouk angleščine
kot prvega tujega jezika v 4. razredu osnovne šole, OUP, MKT EAN: 9780194617420

Zvezki in potrebščine:
- SLOVENŠČINA: 2 velika (A4) črtana zvezka z mehkimi platnicami
- MATEMATIKA: 1 veliki (A4) karo zvezek (1cm x 1cm) z mehkimi platnicami, veliko ravnilo s
šablonami 30 cm, geotrikotnik, šestilo
- NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 1 velik (A4) črtan zvezek z mehkimi platnicami
Gradivo za NIT, IZOTECH (naroči šola – plačilo po položnici)
- DRUŽBA: 1 velik (A4) črtan zvezek z mehkimi platnicami, karta občine Domžale
- ANGLEŠČINA: 1 velik (A4) črtan zvezek z mehkimi platnicami, mini slovarček
- GLASBENA UMETNOST: 1 mali (A5) brezčrtni zvezek
- LIKOVNA UMETNOST: 20 risalnih listov, tempera barve in velika tuba bele barve, 3 čopiči
različne debeline (okrogli in ploščati), voščene barvice, kolaž papir, škarje, lepilo Mekol,
paleta za mešanje barv, flomastri, lonček za vodo, lepilo v stiku, majica za zaščito pri delu,
bombažna krpa za brisanje likovnih pripomočkov
- ŠPORT: športna oprema (kratke hlače, majica), vrečka
- Neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA: 1 velik (A4) črtan zvezek z mehkimi platnicami
- Neobvezni izbirni predmet TEHNIKA: kartonasta mapa z zavihki in elastiko - format A4
(lahko rabljena), v mapi 15 brezčrtnih listov format A4. Za potreben material boste
prispevali 5,00 €. Znesek boste plačali po položnici, ki jo boste dobili v šoli.
- mali črtan zvezek 40 listni (namesto beležke!)
- peresnica (nalivno pero, brisalec, suhe barvice, rdeč kemični svinčnik, šilček, mehka
radirka, svinčnik HB)
- mapa s trdimi platnicami

Vsi zvezki in knjige naj bodo oviti ter skupaj z ostalimi potrebščinami
opremljeni z imenom in priimkom!

