Osnovna šola Rovte
Rovte 90a, 1373 Rovte
tel: (01) 750-30-24
faks: (01) 750-30-18
OBVESTILO STARŠEM
Jeseni bo vaš otrok postal tretješolec OŠ. Pripravili smo vam seznam delovnih zvezkov in zvezkov,
ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2019/20.
Kupiti morate delovne zvezke in zvezke ter ostale šolske potrebščine.
DELOVNI ZVEZKI:
 LILI IN BINE 3, komplet C – samostojna delovna zvezka za MAT in SLO s kodo za Lilibi.si, Rokus
Klett
 medpredmetni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki za tretji razred s kodo za Lilibi.si in
prilogami, Rokus Klett
PREDMET
NASLOV
ŠIFRA
CENA v Eur
SLJ, MAT
 LILI IN BINE 3
3831075928497
29,10 EUR
KOMPLET C s
samostojnima delovnima
zvezkoma za tretji razred
ZVEZKI:
•
2 x velik črtan zvezek za SLJ- imajo vmesno črto (TAKO LAHKO)
•
1x velik črtan zvezek za spoznavanje okolja z vmesno črto (TAKO LAHKO)
•
1 x veliki zvezek veliki karo za matematiko
•
1 x velik črtan zvezek za angleščino
beležka
1xvelik črtan zvezek za GUM z vmesno črto
OSTALI PRIPOMOČKI:
•
šolska torba
•
peresnica (barvice, svinčnik, radirka, lepilo v stiku, velika šablona, šilček, flomastri, škarje,
rdeč kemični svinčnik)
•
nedrseči copati za hojo po šoli in za ŠPO v telovadnici
•
rezervna oblačila v podpisani vrečki (spodnje hlačke, spodnja majica, nogavice in letnemu
času primerna oblačila, elastika za čop)
LIKOVNE POTREBŠČINE:
•
plastelin (je lahko od prejšnjega šolskega leta)
•
stara majica ali srajca za likovne dejavnosti
•
tempera barve: bela, črna, magenta rdeča, rumena, cyan modra (vse po 42 ml)
•
paleta
•
voščenke
•
2 ploščata čopiča (tanjši, debelejši)
•
lonček za vodo
•
bombaža krpica
•
kolaž papir
•
20 risalnih listov
•
škatla za shranjevanje likovni potrebščin
ŠPORTNA OPREMA:
•
kratka majica in kratke hlače, pozimi trenirka
•
vrečka iz blaga za shranjevanje športne opreme, ki naj bo podpisana
PRIPOROČILO: Nekaj pripomočkov je uporabnih še iz preteklega leta, zato jih le dobro očisti, preglej, označi,
manjkajoče pa le dopolni. Ni potrebno vedno kupovati novih potrebščin. Vse stvari naj bodo označene.
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