Osnovna šola Frana Albrehta KAMNIK
Šolska ulica 1
1241 KAMNIK
UČBENIŠKI SKLAD

PLAČLJIVA GRADIVA
(kupijo starši)

DELOVNI ZVEZKI (4. do 9. razred)
in šolske potrebščine za šolsko leto 2020/2021
Kamnik, 30. april 2020
V primeru nejasnosti se pred nakupom delovnih zvezkov posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi
knjižničarkami - upravljavkami učbeniškega sklada.
Dve EAN kodi pri enem naslovu učbenika ali delovnega zvezka pomenita, da gre za gradivo z enako vsebino, le da je
eno tiskano na navadnem papirju, drugo pa na ekološkem.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (matična šola in podružnice Mekinje, Nevlje)
IZBOR delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 za 4. razred
*Podatki o cenah – 15. april 2020
Seznam delovnih zvezkov
V primeru nejasnosti se pred nakupom delovnih zvezkov posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami učbeniškega sklada.

Naziv
J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, delovni zvezek za angleščino

Založba
OBZORJA

EAN
9789612303365

cena*
13,50 €

D. Jeretina Anžin, S. Hrovat, N. Javh: ZNANKA ALI UGANKA 4, samostojni del. zvezek za slovenščino

MODRIJAN

9789612417048
9789617053401

14,50 €

T. Hodnik Čadež, T. Uran: MATEMATIKA 4, v treh delih (s kodo za i-učbenik), mat. za 4. r., del. učbenik

MODRIJAN

6000000003180

21,20 €

SKUPNA CENA
Seznam delovnih zvezkov za neobvezne izbirne predmete
Naziv
Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet nemščina!
Nemščina: S. Büttner, G. Kopp: PLANETINO 1, delovni zvezek za zgodnje učenje nemščine

49,20 €

Založba

EAN

HUEBER

9783193115775

cena*
14,40 €

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (podružnica Tunjice)
IZBOR delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 za 4. razred
Seznam delovnih zvezkov
V primeru nejasnosti se pred nakupom delovnih zvezkov posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami učbeniškega sklada.

Naziv
J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, delovni zvezek za angleščino

Založba
OBZORJA

EAN
9789612303365

cena*
13,50 €

T. Hodnik Čadež, T. Uran: MATEMATIKA 4, v treh delih (s kodo za i-učbenik), mat. za 4. r., del. Učbenik

MODRIJAN

6000000003180

21,20 €

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje

IZOTECH

9789616740241

13,00 €

SKUPNA CENA
Seznam delovnih zvezkov za neobvezne izbirne predmete
Naziv
Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet nemščina!
Nemščina: S. Büttner, G. Kopp: PLANETINO 1, delovni zvezek za zgodnje učenje nemščine

47,70 €

Založba

EAN

HUEBER

9783193115775

cena*
14,40 €

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (matična šola in podružnice Mekinje, Nevlje, Vranja Peč)
IZBOR delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 za 5. razred
Seznam delovnih zvezkov
V primeru nejasnosti se pred nakupom delovnih zvezkov posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami učbeniškega sklada.

Naziv
N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, delovni zvezek za angleščino

Založba
ZALOŽBA PIVEC

EAN
9789616968539

cena*
13,80 €

D. Kapko, S. Čadež, A. G. Jonke: RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino (2 dela)

ROKUS-KLETT

3831075927339

16,00 €

M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek za matematiko, (3 deli)

ROKUS-KLETT

3831075927315

17,00 €

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje

IZOTECH

9789616740258

13,00 €

SKUPNA CENA

59,80 €

Seznam delovnih zvezkov za neobvezne izbirne predmete
Naziv

Založba

EAN

cena*

HUEBER

9783193115775

14,40 €

Nemščina: ČE OBISKUJEŠ DRUGO LETO: S. Büttner, G. Kopp: PLANETINO 1, del. zvezek za učenje nemščine- imate že od lani!!! HUEBER

9783193115775

14,40 €

Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet nemščina!

Nemščina: ČE OBISKUJEŠ PRVO LETO: S. Büttner, G. Kopp: PLANETINO 1, del. zvezek za učenje nemščine

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (podružnica Tunjice)
IZBOR delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 za 5. razred
Seznam delovnih zvezkov
V primeru nejasnosti se pred nakupom delovnih zvezkov posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami učbeniškega sklada.

Naziv
N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, delovni zvezek za angleščino

Založba
ZALOŽBA PIVEC

EAN
9789616968539

cena*
13,80 €

M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek za matematiko, (3 deli)

ROKUS-KLETT

3831075927315

17,00 €

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje

IZOTECH

9789616740258

13,00 €

SKUPNA CENA

43,80 €

Seznam delovnih zvezkov za neobvezne izbirne predmete
Naziv

Založba

EAN

cena*

Nemščina: ČE OBISKUJEŠ PRVO LETO: S. Büttner, G. Kopp: PLANETINO 1, del. zvezek za učenje nemščine

HUEBER

9783193115775

14,40 €

Nemščina: ČE OBISKUJEŠ DRUGO LETO: S. Büttner, G. Kopp: PLANETINO 1, del. zvezek za učenje nemščine- imate že od

HUEBER

9783193115775

14,40 €

Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet nemščina!

lani!!

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
IZBOR delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 za 6. razred
Seznam delovnih zvezkov
V primeru nejasnosti se pred nakupom delovnih zvezkov posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami učbeniškega sklada.

Naziv
P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni DZ za slovenščino - jezik
in književnost, 2. izd. 2018

Založba
ROKUS-KLETT

EAN
9789612717834

cena*
17,35 €

N. Jesenik, V. Šavli, T. Milijaš: MY SAILS 3 NEW, delovni zvezek za angleščino

PIVEC

9789617026016

14,80 €

H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, samostojni delovni zvezek za zgodovino

ROKUS-KLETT

9789612717063

14,75 €

S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, (katerikoli atlas, lahko je tudi star)

MKZ

9789610159292

37,99 €

SKUPNA CENA
SKUPNA CENA brez atlasa

81,86 €
46,90 €

Seznam delovnih zvezkov za neobvezne izbirne predmete
Naziv
Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet nemščina!
Nemščna: G. Motta: WIR 1, delovni zvezek za nemščino, slovenska izdaja

Založba

EAN

ROKUS-KLETT

9789612714225

cena*
14,00 €

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
IZBOR delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 za 7. razred
Seznam delovnih zvezkov
V primeru nejasnosti se pred nakupom delovnih zvezkov posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami učbeniškega sklada.

Naziv
P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7, samostojni DZ za slovenščino - jezik
in književnost, 2. izd. 2018

Založba
ROKUS-KLETT

EAN
9789612717841

cena*
17,35 €

L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, delovni zvezek za angleščino

TANGRAM

9789616239776

15,90 €

H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, samostojni delovni zvezek za geografijo

ROKUS-KLETT

9789612716578

11,50 €

E. Klemenčič: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7, samostojni delovni zvezek za 7.
razred

I2

9789617038101

12,90 €

9789610159292

37,99 €

S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, (katerikoli atlas, lahko je tudi star), imate že od lani!!! MKZ

SKUPNA CENA (brez atlasa)

57,65 €

Seznam delovnih zvezkov za obvezne izbirne predmete
Naziv
Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval obvezni izbirni predmet nemščina!
Nemščina: G. Motta: WIR 1, delovni zvezek za nemščino, slovenska izdaja

Seznam delovnih zvezkov za neobvezne izbirne predmete
Naziv
Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet nemščina!
Nemščina: G. Motta: WIR 2, delovni zvezek za nemščino, slovenska izdaja

Založba

EAN

ROKUS-KLETT

9789612714225

Založba

EAN

ROKUS-KLETT

9789612094331
9789612714185

cena*
14,00 €

cena*
14,00 €

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
IZBOR delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 za 8. razred
Seznam delovnih zvezkov
V primeru nejasnosti se pred nakupom delovnih zvezkov posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami učbeniškega sklada.

Naziv
P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni DZ za slovenščino - jezik
in književnost, 2. izd. 2018

Založba
ROKUS-KLETT

EAN
9789612717858

cena*
17,35 €

J. Skela: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino

TANGRAM

9789616239813

15,90 €

E. Baloh, B. Lenart, M. Stankovič: GEOGRAFIJA 8, samostojni delovni zvezek

MKZ

9789610135357

11,90 €

E. Klemenčič: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8, samostojni delovni zvezek za 8.
razred

I2

9789617038095

12,90 €

9789610159292

37,99 €

S. Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, (katerikoli atlas, lahko je tudi star), imate že od lani!!! MKZ

SKUPNA CENA (brez atlasa)

58,05 €

Seznam delovnih zvezkov za obvezne izbirne predmete
Naziv
Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval obvezni izbirni predmet nemščina!
Nemščina: G. Motta: WIR 2, delovni zvezek za nemški jezik, slovenska izdaja

Seznam delovnih zvezkov za neobvezne izbirne predmete
Naziv
Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet nemščina!
Nemščina: G. Motta: WIR 3, delovni zvezek za nemščino, slovenska izdaja

Založba

EAN

ROKUS-KLETT

9789612094331
9789612714185

Založba

EAN

ROKUS-KLETT

9789612714300

cena*
14,00 €

cena*
14,00 €

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
IZBOR delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 za 9. razred
Seznam delovnih zvezkov
V primeru nejasnosti se pred nakupom delovnih zvezkov posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami učbeniškega sklada.

Naziv
P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni DZ za slovenščino - jezik
in književnost, 2. izd. 2018

Založba
ROKUS-KLETT

EAN
9789612717865

cena*
17,35 €

J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino, PRENOVA 2019

TANGRAM

9789616239462

15,90 €

J. Senegačnik, M. Otič: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, samostojni delovni zvezek za geografijo za 9. razred

MODRIJAN

9789617053456

12,80 €

SKUPNA CENA
Seznam delovnih zvezkov za neobvezne izbirne predmete
Naziv
Izberite le, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet nemščina!
Nemščina: G. Motta: WIR 3, delovni zvezek za nemščino, slovenska izdaja- imate že od lani!!!

46,05 €

Založba

EAN

ROKUS-KLETT

9789612714300

cena*
14,00 €

Šolske potrebščine po
razredih
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (oziroma nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH,
ampak uporabite te tudi v naslednjem letu. To velja tako za zvezke, likovni material, kot tudi ostale potrebščine
(barvice, ravnila, škarje …)

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (matična šola)
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 1. razred
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina

Naziv
ZVEZKI (Lili in Bine ali Tako lahko ali ABC ali Ajda) z ovitki – ti zvezki imajo stranski rob, ki otroku pomagajo pri orientaciji v zvezku

1

veliki zvezek – veliki karo

1

veliki zvezek – črtasti, 11 mm

3

veliki zvezek – brezčrtni
OSTALE POTREBŠČINE

1

PUŠČICA OZ. PERESNICA

1

KVALITETNE ŠKARJE, ŠILČEK in RADIRKA

1

LEPILO UHU v stiku

2

NAVADNA SVINČNIKA (HB): priporočamo trikotno obliko svinčnika

1

MALA ŠABLONA

1

SUHE KVALITETNE BARVICE (12)

1

FLOMASTRI (12)

1

šolski COPATI (primerni naj bodo tudi za šport– ne smejo drseti)

1

VREČKA ZA COPATE

1

ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica ali dres – v vrečki iz blaga
PRIPOMOČKI ZA LIKOVNO UMETNOST (vstavite jih v škatlo)

1

VOŠČENKE (debelejše, mastne, vodoodporne)

1

LONČEK ZA VODO S POKROVČKOM (za likovno umetnost)

1

ČRN FLOMASTER

1

VODENE BARVICE

1+1
1
1+1

1 belo in 1 rjavo DAS MASO (500g)
ČOPIČI: ploščati debeline 6 in 10, 14 (podpišite)
ČRN TUŠ, OGLJE

1

PLASTELIN V LONČKU/ena barva (112g)

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

30

RISALNIH LISTOV v bloku

1

LIKOVNA MAJICA (stara večja majica ali srajca Z DOLGIMI ROKAVI)
Vse šolske potrebščine, delovne zvezke in zvezke opremite z nalepkami in z imenom ter priimkom vašega otroka. Enako velja za likovne potrebščine. Priporočamo, da
podpišete šolske copate, lahko pa tudi čevlje in vrhnja oblačila.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (podružnica Mekinje)
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 1. razred
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina

Naziv
ZVEZKI (Lili in Bine ali Tako lahko ali ABC ali Ajda) z ovitki – ti zvezki imajo stranski rob, ki otroku pomagajo pri orientaciji v zvezku

1

Lili in Bine – A4 črtasti ABC zvezek z veliki tiskanimi črkami

1

veliki zvezek – veliki karo

3

veliki zvezek – brezčrtni
OSTALE POTREBŠČINE

1

PUŠČICA OZ. PERESNICA

1

KVALITETNE ŠKARJE, ŠILČEK in RADIRKA

2

LEPILO UHU v stiku

2

NAVADNA SVINČNIKA (HB): priporočamo trikotno obliko svinčnika

1

MALA ŠABLONA

1

SUHE KVALITETNE BARVICE (12)

1

FLOMASTRI (12)

1

šolski COPATI (primerni naj bodo tudi za šport– ne smejo drseti)

1

ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica ali dres – v vrečki iz blaga
PRIPOMOČKI ZA LIKOVNO UMETNOST (vstavite jih v škatlo)

1

VOŠČENKE (debelejše, mastne, vodoodporne)

1

ČRN FLOMASTER

1

VODENE BARVICE

1+1
1
1+1

1 belo in 1 rjavo DAS MASO (500g)
ČOPIČI: ploščati debeline 6 in 10, 14 (podpišite)
ČRN TUŠ, OGLJE

1

PLASTELIN V LONČKU/ena barva (112g)

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

30

RISALNIH LISTOV v bloku

1

LIKOVNA MAJICA (stara večja majica ali srajca)
Vse šolske potrebščine, delovne zvezke in zvezke opremite z nalepkami in z imenom vašega otroka. Enako velja za likovne potrebščine. Priporočamo, da podpišete šolske
copate, lahko pa tudi čevlje in vrhnja oblačila.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (podružnica Nevlje)
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 1. razred
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina
Naziv
ZVEZKI (Lili in Bine ali Tako lahko ali ABC ali Ajda)– ti zvezki imajo stranski rob, ki otroku pomagajo pri orientaciji v zvezku.
Zvezki morajo biti OVITI in PODPISANI NA PLATNICI (zunanja stran).
1
Zvezek Lili in Bine – A4 črtasti ABC zvezek z veliki tiskanimi črkami
1
Zvezek Lili in Bine – A4 veliki karo 123 s številkami
3
veliki zvezek – brezčrtni
OSTALE POTREBŠČINE (Vsaka potrebščina mora biti podpisana, tudi vsaka barvica, flomaster…)
1
PUŠČICA OZ. PERESNICA
1
KVALITETNE ŠKARJE, ŠILČEK in RADIRKA
4
LEPILO UHU v stiku 21g (večji)
2
NAVADNA SVINČNIKA (HB): priporočamo trikotno obliko svinčnika
1
MALA ŠABLONA
1
SUHE KVALITETNE BARVICE (12)
1
FLOMASTRI (12)
1
šolski COPATI (primerni naj bodo tudi za šport– ne smejo drseti)
1
vrečka za šolske copate
1
ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, kratka majica ali dres – v vrečki iz blaga
PRIPOMOČKI ZA LIKOVNO UMETNOST (vstavite jih v podpisano škatlo, ŠKATLA je lahko tudi od čevljev)
1
VOŠČENKE (debelejše, mastne, vodoodporne)
2
ČRN FLOMASTER (vodoodporen, 1 debelejši, 1 običajen)
1
VODENE BARVICE
1+1
1 belo in 1 rjavo DAS MASO (500g)
1
ČOPIČI: ploščati debeline 6 in 10, 14 (podpišite)
1
ČRN TUŠ
1
OGLJE
1
PLASTELIN V LONČKU/ena barva (112g)
1
KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni (kolaž papir prinesi v mapi, ne v škatli)
30
RISALNIH LISTOV v bloku
1
LIKOVNA MAJICA (stara večja majica ali srajca)
Vse šolske potrebščine in zvezke na vidnem mestu opremite z nalepkami in z imenom vašega otroka. To velja tudi za likovne potrebščine, šolske copate,
pa tudi čevlje in vrhnja oblačila (janke, kape, budne, šale, trakove …).

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (podružnica Tunjice)
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 1. razred
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina

Naziv
ZVEZKI (Lili in Bine ali Tako lahko ali ABC ali Ajda) z ovitki – ti zvezki imajo stranski rob, ki otroku pomagajo pri orientaciji v zvezku

1

Lili in Bine – A4 črtasti ABC zvezek z veliki tiskanimi črkami

1

veliki zvezek – veliki karo

3

veliki zvezek – brezčrtni
OSTALE POTREBŠČINE

1

PUŠČICA OZ. PERESNICA

1

KVALITETNE ŠKARJE, ŠILČEK in RADIRKA

2

LEPILO UHU v stiku

2

NAVADNA SVINČNIKA (HB): priporočamo trikotno obliko svinčnika

1

MALA ŠABLONA

1

SUHE KVALITETNE BARVICE (12)

1

FLOMASTRI (12)

1

šolski COPATI (primerni naj bodo tudi za šport– ne smejo drseti)

1

ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica ali dres – v vrečki iz blaga
PRIPOMOČKI ZA LIKOVNO UMETNOST (vstavite jih v škatlo)

1

VOŠČENKE (debelejše, mastne, vodoodporne)

1

ČRN FLOMASTER

1

VODENE BARVICE

1+1
1
1+1

1 belo in 1 rjavo DAS MASO (500g)
ČOPIČI: ploščati debeline 6 in 10, 14 (podpišite)
ČRN TUŠ, OGLJE

1

PLASTELIN V LONČKU/ena barva (112g)

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

30

RISALNIH LISTOV v bloku

1

LIKOVNA MAJICA (stara večja majica ali srajca)
Vse šolske potrebščine, delovne zvezke in zvezke opremite z nalepkami in z imenom vašega otroka. Enako velja za likovne potrebščine. Priporočamo, da podpišete šolske
copate, lahko pa tudi čevlje in vrhnja oblačila.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (podružnica Vranja Peč)
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 1. razred
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina

Naziv
ZVEZKI (Lili in Bine ali Tako lahko ali ABC ali Ajda) z ovitki – ti zvezki imajo stranski rob, ki otroku pomagajo pri orientaciji v zvezku

1

veliki zvezek – črtasti (11 mm)

1

veliki zvezek – veliki karo

3

veliki zvezek – brezčrtni
OSTALE POTREBŠČINE

1

PUŠČICA OZ. PERESNICA

1

KVALITETNE ŠKARJE, ŠILČEK in RADIRKA

2

2 x LEPILO UHU v stiku

2

NAVADNA SVINČNIKA (HB): priporočamo trikotno obliko svinčnika

1

MALA ŠABLONA

1

SUHE KVALITETNE BARVICE (12)

1

FLOMASTRI (12)

1+1
1

šolski COPATI (primerni naj bodo tudi za šport– ne smejo drseti) in VREČKA ZA COPATE
ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica v vrečki iz blaga
PRIPOMOČKI ZA LIKOVNO UMETNOST (vstavite jih v škatlo)

1

VOŠČENKE (debelejše, mastne, vodoodporne)

1

LONČEK ZA VODO

1

ČRN FLOMASTER

1

VODENE BARVICE

1+1
1
1+1

1 belo in 1 rjavo DAS MASO (500g)
ČOPIČI: ploščati debeline 6 in 10, 14 (podpišite)
ČRN TUŠ, OGLJE

1

PLASTELIN V LONČKU/ena barva (112g)

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

30

RISALNIH LISTOV v bloku

1

LIKOVNA MAJICA (stara večja majica ali srajca)
Vse šolske potrebščine, delovne zvezke in zvezke opremite z nalepkami in z imenom vašega otroka. Enako velja za likovne potrebščine. Priporočamo, da podpišete šolske
copate, lahko pa tudi čevlje in vrhnja oblačila.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (matična šola in podružnice)
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 2. razred
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (oziroma nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH, ampak uporabite te tudi v naslednjem letu.
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina Naziv
ZVEZKI (Lili in Bine ali Tako lahko ali ABC ali Ajda) z ovitki
1
1
1

velik zvezek A4 (črtasti - 11mm) za SLJ
velik zvezek A4 (črtasti z vmesno črto, to je ABC zvezek z že zapisanimi malimi tiskanimi črkami, založba Rokus)) za SLJ
velik zvezek A4 (črtasti z vmesno črto, to je ABC zvezek z že zapisanimi malimi in velikimi pisanimi črkami, založba Rokus) za SLJ

1

velik zvezek A4 (veliki karo) za MAT

1

velik zvezek A4 (črtasti) za SPO

1

velik brezčrtni zvezek za ANGLEŠČINO - lahko od lani

1

zvezek za GLASBENO UMETNOST (od lanskega leta)

1

beležka

1

PUŠČICA OZ. PERESNICA

2

SVINČNIK, trdota HB

1+1

RADIRKA, ŠILČEK

1

SUHE BARVICE (12)

1

FLOMASTRI (12)

1

KARTONSKA MAPA z zavihki ali elastiko

1

MALA ŠABLONA

2+1

2 LEPILI v stiku (UHU) + 1 tekoče lepilo (UHU)

1

20 RISALNIH LISTOV v bloku

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

1

ŠOLSKI COPATI, primerni tudi za športno vzgojo, nedrseči

1

ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica ali dres – v vrečki iz blaga
Likovni material iz 1. razreda bomo uporabljali še v 2. razredu. Po potrebi ga boste dokupili. Otrok mora imeti za LIKOVNO UMETNOST sledeči likovni material:
DAS MASO (1/2 kg bele in ½ kg rjave mase), vodene barvice, tempera barve (male/v škatli), črn tuš, voščenke, oglje, paleto za mešanje barv, lonček za vodo
(navadni jogurtov lonček), čopiče (okrogli št. 6, 10, ploščati 12, 6), kvalitetne škarjice in majico za likovni pouk.
Vse potrebščine naj bodo podpisane.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (matična šola in podružnice)
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 3. razred
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH, ampak uporabite te tudi v naslednjem letu.
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina Naziv
ZVEZKI
1

MAT: ZVEZEK veliki A4, karo, 1cm x 1cm

1

SLJ: ZVEZEK veliki A4, črtast s pomožno črto, obojestransko, brez figurice, TAKO LAHKO (latajn II) (ne 3. a na CŠ)

2

SLJ: ZVEZEK mali A5, črtast s pomožno črto, obojestransko, brez figurice, TAKO LAHKO – samo 3. a na CŠ

1

SPO: ZVEZEK veliki A4, črtast (11 mm)

1

TJA: ZVEZEK veliki A4, črtast s pomožno črto, obojestransko, brez figurice, TAKO LAHKO

1

GUM: ZVEZEK mali A5, brezčrtni (ga imate od lani) – TU in ME
POTREBŠČINE

1

PERESNICA, NALIVNIK, ŠILČEK, RADIRKA, ŠKARJE, RDEČ ROLER (za pisanje naslovov), MARKER

1

SUHE BARVICE (12), FLOMASTRI (12)

2

SVINČNIK, trdota HB

1

RAVNILO, velika šablona

2

LEPILO v stiku
LIKOVNI PRIBOR

1

20 risalnih listov v bloku

1

VODENE BARVICE, VOŠČENKE (ne vodotopne), LONČEK in PALETA

5

TEMPERA BARVI V TUBAH: BELA (42 ml) in ČRNA (7 ml – mala tuba) Tempera barve (rumeno, rdečo in modro) bomo kupili v litrskih plastenkah.

4

ČOPIČI z naravnimi dlakami – PLOŠČATI št. 6 IN 12 IN OKROGLI št. 6 IN 12

1

KOLAŽ PAPIR – DEBORA (23 listov)

1

ZAŠČITNA MAJICA ZA LIKOVNO UMETNOST
OSTALO in ŠPORTNA OPREMA

1

1 TRDA MAPA Z ELASTIKO

1

ŠPORTNA OPREMA, BOMBAŽNA VREČKA, TELOVADNI COPATI (nedrseči)
Vsi zvezki naj bodo oviti. VSE POTREBŠČINE NAJ BODO OPREMLJENE Z OTROKOVIM IMENOM!

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (matična šola in podružnice)
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 4. razred
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (oziroma nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH, ampak uporabite te tudi v naslednjem letu.
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina Naziv
1
MAT ZVEZEK veliki A4, 1 cm karo, ravnilo velika šablona, geotrikotnik, šestilo
1
SLO ZVEZEK, veliki A4, črtasti
1
NIT ZVEZEK, veliki A4, črtasti
1
DRU ZVEZEK, veliki A4, črtasti
1
TJA ZVEZEK, veliki A4, črtasti
1
GUM ZVEZEK, veliki A4, črtasti
1
NEMŠČINA ZVEZEK, veliki A4, črtasti
1
PERESNICA: svinčnik, radirka, šilček, nalivnik, rdeč roler ali kemični svinčnik, škarje, lepilo UHU v stiku
1
SUHE BARVICE
CENTRALNA ŠOLA, TUNJICE:
LUM - zloženo v kartonski škatli: velike tempera barve, voščene barvice (vodoodporne), flomastri, lonček za vodo, paleta, komplet ploščatih in okroglih
čopičev
PŠ NEVLJE: male tempera barve in velika tempera bele barve, flomastri, lonček, komplet ploščatih in okroglih čopičev - ne v škatli
PŠ MEKINJE: zloženo v kartonski škatli: male tempera barve in velika bela tempera, flomastri, lonček za vodo, paleta, komplet ploščatih in okroglih čopičev
1
RISALNI BLOK - 20-listni + 20 risalnih listov
1
KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni
ŠPO v vrečki iz blaga: športne hlače, majica
1
kartonska MAPA z zavihki
1
mali zvezek A5 ali večja beležka
1
ŠOLSKI COPATI, nedrseči

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (matična šola in podružnice)
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 5. razred
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (oziroma nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH, ampak uporabite te tudi v naslednjem letu.
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina
Naziv
naravoslovje, družba, slovenščina (TU ne-glej spodaj), angleščina, nemščina ZVEZEK, veliki A4, črtasti
slovenščina TU

1 ZVEZEK, veliki A4, črtasti, debelejši – s trdimi platnicami

gospodinjstvo

ZVEZEK, veliki A4, črtasti

matematika

ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni

matematika

ZVEZEK, veliki A4, veliki karo 1 cm x 1 cm

glasbena umetnost
družba

A4 NOTNI ZVEZEK (imajo za več let)
ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE

1

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni

1

RISALNI BLOK, 20-listni

1

TEMPERA BARVICE, VOŠČENKE, SUHE BARVICE

1

FLOMASTRI, tanki za pisanje

1

SVINČNIK, trdota HB

1

NALIVNO PERO

1

RAVNILO NOMA 5, velika šablona

1

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, RADIRKA in ŠILČEK

1

LEPILO UHU v stiku in tekoče lepilo

1

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem

1

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko

1

LONČEK ZA ČOPIČE, – ne v Mekinjah in Tunjicah

1

PALETA za mešanje barv – ne v Tunjicah

1

KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 14, okrogli št. 6, 8, 10

1

KARTONSKA MAPA z zavihki

1

ŠOLSKI COPATI, usnjeni, nedrseči

1

MALI ČRTASTI ZVEZEK (za obvestila) 5 a, 5. b, Tu in Me
Opremo za športno vzgojo (športne hlače, majica, športni copati) priskrbijo starši sami.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 6. razred
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (oziroma nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH, ampak uporabite te tudi v naslednjem letu.
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina
geografija, slovenščina, naravoslovje,
zgodovina, angleščina, nemščina
gospodinjstvo

Naziv
ZVEZEK, veliki A4, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, črtasti - od lani

matematika

ZVEZEK, veliki A4, mali karo

matematika

TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični

matematika

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko in MINCE

matematika

GEOTRIKOTNIK (ne upogljiv, normalne velikosti)

matematika

Svinčnik, radirka, modro (črno) pisalo, rdeče pisalo, 1 svetel marker, vsaj 2 barvici

glasbena umetnost
geografija

NOTNI ZVEZEK, veliki, A4, imajo od lani
SUHE BARVICE

likovna umetnost

ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni, za vsa 4 leta

likovna umetnost

TEMPERA BARVICE + čopiči (zelo tanek in tanjši)

slovenščina - domače branje
tehnika

1 mali črtasti zvezek ali po izbiri za domače branje za vsa 4 leta
ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni in MAPA za vpenjanje listov (za tri leta)
Potrebščine za pouk likovne vzgoje nabavi šola, razen tempera barvic, čopičev in zvezka
Opremo za športno vzgojo (športne hlače, majica, športni copati) priskrbijo starši sami.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 7. razred
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (oziroma nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH, ampak uporabite te tudi v naslednjem letu.
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina
geografija, etika, slovenščina, naravoslovje,
zgodovina, nemščina, angleščina
francoščina
geografija

Naziv
ZVEZEK, veliki A4, črtasti
ZVEZEK, s trdimi platnicami A4 (za 3 leta)
SUHE BARVICE

glasbena umetnost

NOTNI ZVEZEK, veliki, A4, imajo ga od lani

glasbena umetnost

ZVEZEK, velik A4, črtasti

likovna umetnost

ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni, imajo ga od lani

likovna umetnost

TEMPERA BARVICE + čopiči (zelo tanek in tanjši)

matematika

ZVEZEK, veliki A4, mali karo

matematika

TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični

matematika

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko in MINCE

matematika

GEOTRIKOTNIK (ne upogljiv, normalne velikosti)

matematika

Svinčnik, radirka, modro (črno) pisalo, rdeče pisalo, 1 svetel marker, vsaj 2 barvici

slovenščina - domače branje
sodobna priprava hrane
tehnika

ZVEZEK po izbiri - od lani
ZVEZEK, veliki A4, črtasti (lanski gospodinjski zvezek)
ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni in MAPA za vpeti liste (za tri leta)
Potrebščine za pouk likovne vzgoje nabavi šola, razen tempera barvic, čopičev in zvezka
Opremo za športno vzgojo (športne hlače, majica, športni copati) priskrbijo starši sami.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 8. razred
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (oziroma nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH, ampak uporabite te tudi v naslednjem letu.
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina
geografija, etika, slovenščina, zgodovina,
nemščina, angleščina, kemija, biologija
francoščina
glasbena umetnost

Naziv
ZVEZEK, veliki A4, črtasti
ZVEZEK, s trdimi platnicami A4 (za 3 leta)
ZVEZEK, velik A4, črtasti, imajo od lani

geografija

SUHE BARVICE

kemija

Periodni sistem

likovna umetnost

ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni, imajo ga od lani

likovna umetnost

TEMPERA BARVICE + čopiči (zelo tanek in tanjši)

matematika
matematika, fizika

ZVEZEK, veliki A4, mali karo
TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični

matematika

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko in MINCE

matematika

GEOTRIKOTNIK (ne upogljiv, normalne velikosti)

matematika

Svinčnik, radirka, modro (črno) pisalo, rdeče pisalo, 1 svetel marker, vsaj 2 barvici

slovenščina - domače branje
sodobna priprava hrane
tehnika

ZVEZEK po izbiri - od lani
ZVEZEK, veliki A4, črtasti, od lani
ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni in MAPA za vpeti liste (za tri leta)
Potrebščine za pouk likovne vzgoje nabavi šola razen tempera barvic, čopičev in zvezka ali mape
Opremo za športno vzgojo (športne hlače, majica, športni copati) priskrbijo starši sami.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 9. razred
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (oziroma nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH, ampak uporabite te tudi v naslednjem letu.
Potrebščine po izboru učiteljev
Količina

Naziv

geografija, slovenščina, zgodovina, nemščina, ZVEZEK, veliki A4, črtasti
angleščina, kemija, biologija
geografija

SUHE BARVICE

geografija

ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE (ga imajo iz 5. razreda)

francoščina

ZVEZEK, s trdimi platnicami A4 (za 3 leta)

glasbena umetnost

ZVEZEK, velik A4, črtasti, imajo ga od lani

kemija

Periodni sistem- imajo od lani

likovna umetnost

ZVEZEK, veliki A4, brezčrtni, imajo ga od lani

likovna umetnost

TEMPERA BARVICE + čopiči (zelo tanek in tanjši)

matematika
matematika, fizika

ZVEZEK, veliki A4, mali karo
TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični

matematika

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko in MINCE

matematika

GEOTRIKOTNIK (ne upogljiv, normalne velikosti)

matematika

Svinčnik, radirka, modro (črno) pisalo, rdeče pisalo, 1 svetel marker, vsaj 2 barvici

slovenščina - domače branje
sodobna priprava hrane

ZVEZEK po izbiri - od lani
ZVEZEK, veliki A4, črtasti, od lani
Potrebščine za pouk likovne vzgoje nabavi šola razen tempera barvic, čopičev in zvezka/mape
Opremo za športno vzgojo (športne hlače, majica, športni copati) priskrbijo starši sami.

