9. razred

Spoštovani starši!
Čeprav se letošnje šolsko leto še ni zaključilo, že razmišljamo o naslednjem. Pred Vami sta seznama
učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bo Vaš otrok potreboval v šolskem letu 2019/20.
Šola vam tudi v letošnjem letu omogoča izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. V
letošnjem letu stroške obrabnine za učence poravna Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
V primer, da si NE boste izposodili učbeniškega kompleta v šoli, nas o tem obvestite z izjavo, ki jo
oddate razredniku, oziroma v tajništvo šole do petka, 7. junija 2019.
Komplete naročenih učbenikov bodo učenci dobili prvi šolski dan.
Prilagamo vam ponudbe podjetij, ki se ukvarjajo s pripravo paketov šolskih potrebščin. Ponudbe
preglejte in se po svoji presoji odločite za ponudnika, če želite potrebščine in delovne zvezke
kupiti že prej.
Izpolnjene naročilnice pošljite ponudnikom na navedeni naslov, lahko pa jih učenci oddajo tudi v
šoli do petka, 7. junija 2019.
Položnice za delovne zvezke in potrebščine boste prejeli neposredno od ponudnika. Pakete bodo
učenci prejeli po pošti, v izbrani papirnici ali pa prvi šolski dan v šoli (odvisno od vašega dogovora
s ponudnikom).
Če ne boste poravnali obveznosti do ponudnika paketa v dogovorjenem roku, vam paketa ne bodo
pripravili in ga tudi ne bodo dostavili. Za vse nejasnosti v zvezi z delovnimi zvezki in potrebščinami
se obrnite na svetovalne naslove ponudnikov!

Lepo pozdravljeni v upanju, da boste zaključek šolskega leta preživeli mirno.
Skrbnik učbeniškega sklada:
Jure Uranič, prof.

Ravnateljica:
mag. Olga Kovač

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA
9. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
88 - učencev (23a + 21b + 19c + 25d)

Komplet delovnih zvezkov za 9. razred
Štev.

Naslov delovnega zvezka
OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9,

1.

samostojni delovni zvezek za slovenščino
jezik v 9. razredu OŠ.

Avtor / Založba
P. Avber, D. Dolenc
ROKUS KLETT
EAN: 9789612717865

2.

GLASBA DANES IN NEKOČ, delovni
zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu
osnovne šole

A Pesek,
Rokus-Klett
EAN: 9789612097479

13,40

3.

KEMIJA DANES 2, delovni zvezek za
kemijo v 9. razredu (prenovljeno 2014)

D. Dolenc, M. Graunar, B. Modec DZS
EAN: 9789610202820

14,50

4.

TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino v Avtor: Janez Skela
Založba Tangram
9. razredu osnovne šole

5.

RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni
delovni zvezek za geografijo v 9. razredu
osnovne šole

EAN: 9789616239448
Avtor: H. Verdev
ROKUS KLETT
EAN: 3831075925649
Skupna cena za delovne zvezke:

Predvidena cena

17,35

19,00
11,50
75,75 €

Delovne učbenike za izbirne predmete boste nabavili v dogovoru z učitelji, ki izbirne predmete poučujejo v mesecu
septembru.
Predmet
Slovenski jezik
Angleški jezik
Matematika
Kemija
Biologija
Fizika
Geografija
Zgodovina
Nemščina
Likovna umetnost

Šport

Potrebščine
1 velik črtan zvezek (40 listni)
1 velik črtan (60 listna) zvezek
1 velik zvezek (80 listni) mali karo, šestilo, geotrikotnik, ravnilo
1 velik črtan (60 listni) zvezek
1 velik črtan (60 listni) zvezek
1 velik (60 listni) zvezek mali karo (od lanskega leta)
1 velik črtan (60 ali 80 listni) zvezek
1 velik črtan (60 listni) zvezek
Zvezek iz preteklega šolskega leta
1 velik brezčrtni (40 listni) zvezek, likovni blok, tempera barve, paleta,
flomastri, komplet čopičev, kolaž papir, lepilo, škarje, barvni svinčniki (svinčnik
barvice), krpa za brisanje likovnega pribora
športni copati, majica, telovadne hlače ali trenerka

Otrok mora imeti obvezno par šolskih copat. S copati, ki jih je možno nositi tudi na zunanjih površinah, ne bo smel
hoditi po šoli zaradi higienskih razlogov.

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA
ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 9. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Osnovna šola Vojnik omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo osnovno šolo, da si v prihodnjem
šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Nadomestilo za uporabo učbeniškega kompleta bo
za vašega otroka v celoti poravnalo Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
Komplet učbenikov
Št.

Naslov učbenika

1.

E. Dolenc, A. Gabrič, ...
RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino v
(ROKUS)
9. razredu osnovne šole
EAN 9789612712990

2.

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za
matematiko v 9. razredu OŠ

J. Berk, M. Robič...
(ROKUS)

SPOZNAVAM ŽIVI SVET,
učbenika za biologijo v 9. razredu

Marina Svečko, Alenka Gorjan
(DZS)

16,00

EAN 9789610200796
M. Graunar, et all,
(DZS)

17,90

3.
4.
5.

Avtor

KEMIJA DANES 2, učbenik za kemijo v 9. razredu
osnovne šole
MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za fiziko v 9. razredu

MP cena
17,75
15,75

EAN 9789612712952

EAN 9789610206460

B. Beznec, B. Cedilnik...
(MODRIJAN)
EAN 9789612416355

15,90

Izbirni predmeti
G. Motta

6.

Maximal 3, učbenik za nemščino kot izbirni predmet
ROKUS
v 9. razredu.
EAN: 9789612719197

16,50

Med učbeniki v zgornji tabeli so le učbeniki, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje delovnih zvezkov in drugih
gradiv, ki ne morejo biti uvrščena v učbeniški sklad.
Učbeniki, ki jih bo otrok prejel v šoli, so del šolskega učbeniškega sklada, kar pomeni, da so v večini primerov rabljeni. Trudimo se,
da zelo obrabljene učbenike izločimo. Učbenikov, ki dopolnijo starost pet let, ne izposojamo.
Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik popolnoma uničen ali pa ga ne boste vrnili, boste
morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega.
V primeru, da se z zapisanim ne strinjate, izpolnite spodnjo izjavo.
 ……………………………………………………………………………………………

OŠ VOJNIK - izjava (učbeniški sklad)
S podpisom se zavezujem, da bom svojemu otroku, ____________________________________
(Priimek in ime)

iz ____ razreda (POŠ _______________), sam nabavil komplet učbenikov.
S tem se ODREKAM izposoji učbeniškega kompleta iz šolskega sklada za prihodnje šolsko leto.

Podpis staršev (rejnikov): ___________________________
Podpisano izjavo vrnite v šolo (razredničarki ali v tajništvo šole) do petka, 7. junija 2019.

Ta seznam lahko najdete tudi na spletni strani šole v področju: Organizacija pouka - Učbeniški sklad
http://www.os-vojnik.si/ucbeniski-sklad/
OŠ Vojnik, maj 2019

