OŠ Kašelj
UČBENIŠKI SKLAD
šolsko leto 2020/2021
7. razred

Spoštovani starši!

Na Osnovni šoli Kašelj deluje učbeniški sklad, s katerim vsem učencem omogočamo brezplačno izposojo
učbenikov. V letošnjem letu ne bomo zbirali prijavnic, vsi učenci so upravičeni do učnih gradiv iz
učbeniškega sklada.
Učbeniki (iz učbeniškega sklada):
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7. Učbenik za matematiko v 7. razredu, Rokus Klett.
(EAN: 9789612712228)
AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2. Učbenik za naravoslovje v 7. razredu, DZS. (EAN: 9789610202523)
GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE. Učbenik za 7. razred osnovne šole, Modrijan. (EAN 9789612413187)
TOUCHSTONE 7. Student's book, učbenik za angleščino, TANGRAM. (EAN: 9789616239479)
SVET SMO MI. Učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko za 7. razred, DZS. (EAN:
9789610202752)
POTUJEM V PRETEKLOST 7. Učbenik za zgodovino v 7. razredu, Rokus Klett. (EAN: 9789612719395)
Delovni zvezki (kupite sami):
OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu, Rokus Klett.
(EAN: 9789612717841)
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7. Zbirka nalog, 2 dela , ROKUS KLETT. (EAN: 9789612712983)
TOUCHSTONE 7. Delovni zvezek, TANGRAM. (EAN: 9789616239776)
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7. Delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH. (EAN: 9789619104835)
ATLAS SVETA – lahko lanski
Obvezni izbirni predmeti (kupite sami):
NEMŠČINA

EAN / cena

NI1

WIR 1 – učbenik za nemščino, poslovenjen, ROKUS KLETT.

9789612094232 / 15,60 EUR

NI1

WIR 1 – delovni zvezek, poslovenjen, ROKUS KLETT

9789612094225 / 14,00 EUR

NI1

veliki črtast zvezek in mapa za shranjevanje učnih listov
ŠPANŠČINA

ŠI1
ŠI1

GENTE JOVEN 1, NUEVA EDICIÓN, učbenik s CD-jem, ROKUS
KLETT
GENTE JOVEN 1, NUEVA EDICIÓN, delovni zvezek s CD-jem,

ŠI1

ROKUS
A4 velikKLETT
črtast zvezek, mapa za delovne liste

9788415620754 / 27,50 EUR
9788415620761 / 14,29 EUR

SODOBNA PRIPRAVA HRANE
SPH

SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik, založba MODRIJAN

9789616357258 / 9,90 EUR
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Potrebščine:
Angleški jezik: 1 velik zvezek A4 (črtast), mapa za shranjevanje učnih listov
Slovenski jezik: velik črtast zvezek (A4), debelejši (vsaj 54-listni), predviden za tri leta
Matematika: 1 velik zvezek A4 (nizki karo), šestilo, geotrikotnik.
Zgodovina: 1 velik zvezek A4 (črtast) - lahko naprej iz 6. razreda
Geografija: 1 zvezek A4 (črtast) - lahko naprej iz 6. razreda, osnovne barvice.
Državljanska in domovinska kultura in etika: 1 mali zvezek A5 (črtast).
Naravoslovje: trša mapa za spenjanje s črtastimi vložnimi listi, 10 vložnih map, barvice
Glasbena vzgoja: nadaljujejo z zvezkom iz prejšnjih let.
Likovna vzgoja:
(Stvari, ki jih imaš od prejšnjih let ni potrebno kupovati na novo! Odpadni material se zbira od začetka
šolskega leta, da je pri roki ko ga potrebujemo, če ne, je tudi to potrebno kupiti.
⚫ zaščitna obleka
⚫ lepilo za les (mekol), lepilni trak, pleskarski lepilni trak
⚫ polivinilna nakupovalna vreča, gobica za pomivanje posode
⚫ svinčnik, radirka, šilček, škarje, ravnilo 30 cm
⚫ tuš (moder), barvice, brisalec za nalivnik, alkoholni flomaster (črn, tanjši)
⚫ čopiči (1 x ploščat premera 1cm (ali manj), 1 x tanjši špičast, 1 x ploščat premera 2cm (ali več)
⚫ lonček, paleta, cunjica, debelejši čopič, lahko pleskarski
⚫ tempere-velike (vsaj osnovne-rdeča, modra, rumena ter črna in bela)
⚫ geotrikotnik
⚫ šestilo
⚫ kolaž papir
⚫ brezčrtni zvezek (veliki)

