PŠ PREŽGANJE
Seznam učbenikov ter ostalih pripomočkov za šol. l. 2022/23 – 4. razred
Spoštovani starši!
Pred vami je seznam gradiv ter potrebščin, ki jih bodo vaši otroci potrebovali v naslednjem šolskem letu.

UČBENIKI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA





PLANET RADOVEDNIH PET 4, berilo, ROKUS, koda 1828
PLANET RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, ROKUS, koda 1873
PLANET RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, ROKUS, koda 1866
SUPER MINDS 1, učbenik za angleščino v 4. razredu, slovenska izdaja, ROKUS

DELOVNI ZVEZKI, KI JIH KUPIJO STARŠI
 PLANET RADOVEDNIH PET 4, mali komplet, ROKUS, koda 2098
 SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu, slovenska izdaja, ROKUS, koda 8787

OSTALE POTREBŠČINE































SLOVENSKI JEZIK:
- 1 zvezek, mali format, TAKO LAHKO, z vmesno črto
- 1 zvezek, mali format, TAKO LAHKO, črtani 11 mm
MATEMATIKA:
- 1 zvezek, veliki format, TAKO LAHKO veliki karo 1 cm
- 1 zvezek, veliki format, brezčrtni (po želji)
- geotrikotnik
- šestilo
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
- 1 velik črtan zvezek (po želji)
DRUŽBA
- 1 velik črtan zvezek (po želji)
ANGLEŠČINA
- 1 velik A4 črtan zvezek s pomožno črto
LIKOVNA VZGOJA
- tempera barvice, vodene barvice, tri čopiče (debeli, tanki, srednji )
- voščenke, flomastri, suhe barvice večja bela tempera, črn -flomaster
- risalni blok z risalnimi listi, škarje
- kolaž papir
- lepilo v stiku za papir, tekoče lepilo za izdelke
- kartonska škatla (od čevljev)
Veliko tovrstnih potrebščin imajo učenci še iz lanskega leta, zato jih preglejte in kupite le tisto, kar je dotrajano.
GLASBENA VZGOJA
- glasbena mapa z vsem gradivom, ki so jo učenci uporabljali v 3. razredu
- 10 PVC srajčk
OSTALO
- ena mapa za učne liste, obvestila …
- puščica (nalivno pero, svinčnik, modra, rdeča barvica, radirka, šilček)
- copati
- pralna vrečka za šolske copate
Skrbnica učbeniškega sklada:
Jadranka Pavčič

Ravnateljica:
Mojca Pajnič Kirn

