SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV in DRUGIH UČNIH GRADIV
za šolsko leto 2019/2020
-kupijo starši-

3. RAZRED
PREDMETNI DELOVNI ZVEZKI
NAŠA ULICA 3, predmetni učni komplet delovnih zvezkov za 3. razred osnovne šole, DZS
EAN: 3838884451154
cena: 45,90 €
MATEMATIKA
T. Bogataj, M. Rozman: MATEMATIK NANDE 3, Zbirka nalog za matematiko v 3.
razredu, MK
EAN: 9789610147312
cena: 7,95 €
SKUPAJ: 53,85 €

Osnovna šola Šenčur

Šolsko leto 2019/2020

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED
(poleg učbenikov in delovnih zvezkov)
Zvezki:
 1 velik karo zvezek (1 cm)
 4 veliki črtani zvezki
 1 mali brezčrtni zvezek (glasbeni zvezek iz 2. razreda)
 1 zvezek (za bralno značko iz 2. razreda)
Ostale šolske potrebščine:
 nalivnik
 rdeče pisalo
 2 svinčnika HB
 radirka
 šilček
 škarje
 lepilo v stiku
 šablona 20 cm (mala)
 barvice (12 kom)
 flomastri (12 kom)
 1 flomaster, vodoodporen, debel, črn, z okroglo konico
 1 flomaster, vodoodporen, tanek, črn, z okroglo konico
 vodene barvice (iz 2. razreda)
 plastelin
 kolaž papir
 trša mapa za vstavljanje listov (velikost mape naj bo primerna za nošenje v
torbi)
 šolski copati in vrečka
 športna oprema (kratke hlače, majica) v vrečki
 šolska torba, peresnica

Potrebščine, ki so še uporabne, lahko obdržite iz 2. razreda.

VSE NAJ BO VIDNO PODPISANO,
ZVEZKI IN UČBENIKI ZAVITI!

UČBENIŠKI SKLAD 2019/2020
Osnovna šola Šenčur omogoča učencem, da si v prihodnjem šolskem letu 2019/2020 iz učbeniškega
sklada izposodijo učbeniški komplet.
Ob izteku šolskega leta morate do 20. 6 2020 vse izposojene učbenike vrniti šoli. Če kakšnega
učbenika ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste ob koncu šolskega leta po položnici poravnali
stroške za nakup novega učbenika. V primeru, da bo kakšen učbenik poškodovan oz. uničen boste
morali po položnici poravnati sorazmerni delež glede na poškodbo in vrednost učbenika glede na
starost učbenika. O izgubi ali uničenju učbenika morate do konca tekočega šolskega leta obvestiti
skrbnico učbeniškega sklada.
Izposojevalnina učbeniških kompletov je za vse učence brezplačna. Vsak učenec je BREZ
PRIJAVE NAROČEN na izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in se strinja s pogoji
navedenimi v prejšnjem odstavku.
V primeru, da se s pogoji ne strinjate oz. si učbenikov IZ UČBENIŠKEGA SKLADA iz drugih
razlogov NE BOSTE IZPOSODILI, morate skrbnici učbeniškega sklada – knjižničarki, do 18.
junija prinesti podpisano ODJAVO učbenikov iz US, ki je na tem listu spodaj.

SEZNAM UČBENIKOV iz učbeniškega sklada:
SLOVENŠČINA
Jana Bauer, Majda Koren: SKRIVNOSTI NAŠE ULICE, berilo za 3. razred, DZS
Cena: 13,90 €
EAN: 9789610208396
SPOZNAVANJE OKOLJA
Jamšek Samo, Vasja Kožuh: NAŠA ULICA 3, Spoznavanje okolja, učbenik za 3. razred,
DZS
Cena: 13,90
EAN: 9789610208389

------------------------------------------------------------OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR – ODJAVA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
Šolsko leto 2019/2020

Ime in priimek učenca:__________________________________________3._____ razred
Za svojega otroka nepreklicno NE NAROČAM
izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola.
Podpis staršev:_____________________________________
Izpolnjeno ODJAVO vrnite razredniku ali knjižničarki najkasneje do torka, 18. 6. 2019.

