OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 2. R V ŠOL. LETU 2021/22
Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 1. razred, da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbenike za 2.
razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1. 9789610113218

KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? - Berilo 2

MK

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.

----------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------------2. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) _______________________________, razred 2. _______
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 3. R V ŠOL. LETU 2021/22
Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 2. razred, da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbenike za 3.
razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1. 9789610113225

KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? – Berilo 3

Mladinska
knjiga

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.

----------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------------3. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) ________________________________, razred 3. ________
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 4. R V ŠOL. LETU 2021/22
Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 3. razred, da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbenike za 4.
razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1. 9789612713270
3831075925748
2. 9789612713379
3. 9789612713225

RADOVEDNIH PET: Berilo 4, berilo za slovenščino za
4. r
RADOVEDNIH 5 – Slovenščina 4
RADOVEDNIH 5 – Glasbena umetnost 4

Rokus
Rokus
Rokus

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.
----------------------------------------------------odreži-----------------------------------------------------------------4. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) __________________________________, razred 4. _______
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 5. R OŠ V ŠOL. LETU 2021/22
Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 4. razred, da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet
za 5. razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1.
2.
3.
4.

9789612716875
9789612716868
9789612716837
9789612710057

RADOVEDNIH 5 – Berilo 5
RADOVEDNIH 5 – Slovenščina 5
RADOVEDNIH 5 - Glasba 5
GOSPODINJSTVO 5

Rokus
Rokus
Rokus
Rokus

5.

9789612716851

RADOVEDNIH 5: Naravoslovje in tehnika 5, učbenik za
naravoslovje in tehniko za 5. r

Rokus

6.

9789612716820

RADOVEDNIH 5: Družba 5, učbenik za družbo za 5. r

Rokus

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.

----------------------------------------------------odreži-----------------------------------------------------------------5. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) __________________________________, razred 5. _______
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 6. r V ŠOL. LETU 2021/22
Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 5. razred, da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet
za 6. razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1.
2.
3.
4.
5.

9789612712938
9789612711146
9789617070323
9789610201151
9789612717162

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6
GOSPODINJSTVO 6
MOJA PRVA GEOGRAFIJA 6
AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1
RAZISKUJEM PRETEKLOST 6

Rokus
Rokus
Modrijan
DZS
Rokus

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novih.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.

----------------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------6. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) __________________________________, razred 6. ______
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 7. R V ŠOL. LETU 2021/22

Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 6. razred , da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet
za 7. razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9789610202523
9789612712297
9789617053142
9788634124255
9789612712228
9789616348836

AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2
RAZISKUJEM PRETEKLOST 7
GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE
TEHNIKA 7
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA IN ETIKA

DZS
Rokus
Modrijan
DZS
Rokus
i2

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.

----------------------------------------------------odreži-----------------------------------------------------------------7. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) __________________________________, razred 7. _______
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 8. r V ŠOL. LETU 2021/22
Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 7. razred osnovne
šole, da si v prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo
učbeniški komplet za 8. razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1.

MOJA PRVA KEMIJA

Modrijan

2.
3.
4.
5.

9789617053340 ali
9789612417192
9789612710095
9789610200802
9788634127485
9789612712242

RAZISKUJEM PRETEKLOST 8
SPOZNAVAM SVOJE TELO
TEHNIKA 8
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8

Rokus
DZS
DZS
Rokus

6.
7.

9789617053135
9789617053180

Modrijan
Modrijan

8.

9789616348775

MOJA PRVA FIZIKA 1
GEOGRAFIJE AFRIKE IN NOVEGA SVETA
(nov v skladu)
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA
IN ETIKA

i2

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.

----------------------------------------------------odreži------------------------------------------------------------------8. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) __________________________________, razred 8. _______
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 9. r V ŠOL. LETU 2021/22

Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 8. razred, da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški
komplet za 9. razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9789610203476
9789612712952
9789617053340 ali
9789612417192
9789617053111
9789617070330
9789612712853

KORAKI V ČASU 9
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9
MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. r

DZS
Rokus
Modrijan

MOJA PRVA FIZIKA 2
GEOGRAFIJA SLOVENIJE
DOTIK ŽIVLJENJA 9

Modrijan
Modrijan
Rokus

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.
----------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------------9. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) _______________________________, razred 9. _______
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKEV
OBVESTILO ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 2. r V ŠOL. LETU 2021/22
Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 1. razred, da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbenike za 2.
razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1.

9789610113218

KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK ? - berilo 2

MK

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKEV – 2. RAZRED

Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.

----------------------------------------------------odreži----------------------------------------------------------------2. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) __________________________________, razred 2. ______
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKEV
OBVESTILO ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 3. R V ŠOL. LETU 2021/22
Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 2. razred, da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbenike za 3.
razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1.

9789610113225

KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK ? - berilo 3

MK

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKEV - 3. RAZRED
Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.

----------------------------------------------------odreži-----------------------------------------------------------------3. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) __________________________________, razred 3. ________
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

OBVESTILO STARŠEM ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 5. R OŠ V ŠOL. LETU 2021/22
Osnovna šola omogoča vsem učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 4. razred, da si v
prihodnjem šolskem letu (2021/22) iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet
za 5. razred.
Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu:
1.
2.
3.
4.

9789612716875
9789612716868
9789612716837
9789612710057

RADOVEDNIH 5 – Berilo 5
RADOVEDNIH 5 – Slovenščina 5
RADOVEDNIH 5 - Glasba 5
GOSPODINJSTVO 5

Rokus
Rokus
Rokus
Rokus

5.

9789612716851

RADOVEDNIH 5: Naravoslovje in tehnika 5, učbenik za
naravoslovje in tehniko za 5. r

Rokus

6.

9789612716820

RADOVEDNIH 5: Družba 5, učbenik za družbo za 5. r

Rokus

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bodo učbeniki uničeni ali pa jih
ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novih.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Spodnjo izjavo izpolnite samo v primeru, če si vaš otrok NE BO izposodil učbenikov.

----------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------------5. RAZRED
Starši učenca/ke (ime in priimek) __________________________________, razred 5. _______
potrjujemo, da si za šolsko leto 2021/22 naš otrok NE BO izposodil učbenikov iz učbeniškega
sklada.

Podpis staršev:

