OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE, Kaj potrebujem 2018/19

KAJ POTREBUJEM ZA 8. RAZRED?
Učbeniki:
1. Berk, Draksler, Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, ROKUS KLETT
2. Razpotnik et al.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, ROKUS
3. B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za fiziko za 8. razred osnovne šole, MODRIJAN
4. Goodey: MESSAGES 3, učbenik, ROKUS KLETT
5. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 8, učbenik, ROKUS KLETT
6. I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik za glasbo v osmem razredu osnovne šole, MKZ
7. E. Baloh, B. Lenart, M. Stankovič: GEOGRAFIJA 8, učbenik za geografijo v 8. razredu osnovne šole, MKZ
8. M. Graunar et al.: KEMIJA DANES 1, učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, DZS
9. Pešaković, Šafhalter: PRAVA TEHNIKA 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT za na
klop NOVO
Opomba: učenci, ki so se naročili na učbeniški sklad, bodo učbenike označene z US (učbeniški sklad) dobili v šoli

KUPITE STARŠI
Delovni zvezki:
1. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu OŠ, ROKUS KLETT
EAN: 9789612717858 nova izdaja!!!
2. Goodey: MESSAGES 3, delovni zvezek, ROKUS KLETT EAN.: 9789612713942 stara izdaja!!!
3. Gabrič et al.: KEMIJA DANES 1, delovni zvezek, DZS EAN: 9789610202837
4. MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek, MODRIJAN EAN: 9789612416348

IZBIRNI PREDMETI:
- NEMŠČINA 2: Motta: MAXIMALL 2, delovni zvezek, ROKUS KLETT

IP

Zvezki, potrebščine: Zaradi večje preglednosti učitelji predlagajo zvezke A4 format, starši pa se sami odločite,
kakšne zvezke boste kupili, lahko tudi format A5.
- beležka: kupite navaden mali zvezek, na prvo notranjo stran vpišite:ime, priimek otroka, rojstni
podatki, domači naslov, domača telefonska štev; imeni obeh staršev, telefonski številki v službah.
- peresnica: enostavna in urejena! (nalivno pero, kemični rdeč svinčnik, radirka, šilček,
kvalitetno geometrijsko orodje (geotrikotnik, šestilo), navaden svinčnik, škarje, osnovni barvni
svinčniki), lepilo
SLOVENŠČINA: zvezki po dogovoru
ANGLEŠČINA:1 zvezek, format A4, s črtami,
MATEMATIKA: 1 zvezek, format A4, nizki karo, kalkulator, uporabljali ga bodo tudi v naslednjih letih OŠ in SŠ,
namesto delovnega zvezka stroški za delovne liste 5,00 € (položnica)
BIOLOGIJA: zvezek , format A4, s črtami,
KEMIJA: zvezek , format A4, periodni sistem elementov,
FIZIKA: 1 zvezek mali karo format A4 ZGO: 1 zvezek, format A4, s črtami (lahko iz 7. razreda)
GEOGRAFIJA: 1 zvezek, format A4, s črtami; ŠOLSKA KARTA, SVET, namizni zemljevid sveta
ZGODOVINA: 1 zvezek format A4 s črtami (lahko iz 7. razreda)
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA: 1 zvezek format A4 s črtami (lahko iz 7. razreda)
GLASBENA UMETNOST: 1 zvezek, format A5, s črtami (lanski), 1 notni zvezek s črtami (od lani)
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: zvezek iz 7. razreda, če ga niste imeli kupite novega: 40 listni brezčrtni A4 format,
črtalnik. Jeseni boste prispevali 5,00 € za material. Znesek boste plačali po položnici, ki jo boste dobili v šoli.
LIKOVNA UMETNOST: starši boste v septembru prispevali po 5,00 € za vse potrebne materiale in pripomočke,
ki jih bomo hranili v šoli. Položnico boste dobili v šoli.
ŠPORT: obvezna športna oprema (kratke hlače, majica-naravni materiali).
IP NEMŠČINA : 1 zvezek, format A4, s črtami
IP OBDELAVA GRADIV – LES: starši boste prispevali 5,00 € za material. (po položnici)
Vsi zvezki in knjige naj bodo oviti ter skupaj z ostalimi potrebščinami opremljeni z imenom in priimkom!

