Če se boste, kljub ugodni ponudbi šolskega učbeniškega sklada, odločili za
nakup učbenikov v knjigarni, imejte s seboj ta seznam in kupujte samo tiste
učbenike in delovne zvezke, ki so na seznamu.

OSNOVNA ŠOLA M A J Š P E R K - podružnica Ptujska Gora
Majšperk 32 B, tel.: (02) 79 -50 -142, 79 - 50 -148,
fax: 02/79-50-149, E-mail: os.majsperk@guest.arnes.si
Ptujska Gora 74, tel.: (02) 794 – 83 - 11

Poleg tega obvestila vam šola posreduje tudi ponudbe nekaterih knjigarn oz.
papirnic, kjer lahko kupite oz. naročite učbenike, delovne zvezke in druge šolske
potrebščine.
Ali se boste za katero od teh ponudb odločili, je seveda prepuščeno vaši osebni
odločitvi. Vse potrebno potem sami rešujete z izbrano knjigarno. Šola samo
posreduje naročilnice in v zvezi z njimi ne prevzema nobenih obveznosti in
odgovornosti. To pomeni, da v šolo vrnete samo spodnjo naročilnico za izposojo
učbenikov - vse ostale naročilnice pa nesete oz. pošljete v knjigarno, kjer se boste
odločili za nakup.

P O Z O R!
Ob izteku pouka morate učbenike vrniti šoli. V primeru, da bo kakšen učbenik
uničen, izgubljen ali poškodovan, boste morali zanj plačati odškodnino v skladu z 12.
členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.
Učbenike obvezno zaščitite s snemljivim prozornim ovitkom. Ovitki, ki se prilepijo
na platnico, niso dovoljeni! Obkroževanje, podčrtovanje, dopisovanje, barvanje ali
kakršnokoli drugo poseganje v učbenik ni dovoljeno in se šteje za poškodbo učbenika.
Podrobnejša navodila za uporabnike učbeniškega sklada so na spletni strani šole.

Šol. leto 2020/2021

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV

2. RAZRED
Osnovna šola omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 1. razred,
da si v naslednjem šolskem letu iz učbeniškega sklada šole izposodijo učbeniški
komplet za 2. razred osnovne šole. V kompletu so vsi učbeniki, ki jih bodo učenci
prihodnje leto rabili v 2. razredu.

Prednosti izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada so očitne:

odreži



STARŠI NIMATE Z UČBENIKI NOBENIH SKRBI, UČENCI
JIH DOBIJO PRVI ŠOLSKI DAN V ŠOLI.



IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
JE BREZPLAČNA!

N A R O Č I L N I C A
OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK - podružnica Ptujska Gora
Priimek in ime učenca - učenke: __________________________, 2. razred.
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je šola
določila za 2. razred. S podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen(-a) z 12. členom
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki določa plačilo odškodnine za
nevrnjene/izgubljene, uničene ali zelo poškodovane učbenike, ter z navodili za
uporabnike učbeniškega sklada šole.

Podpis staršev:

_________________
*** Naročilnico odrežite in jo vrnite razredničarki/razredniku do 18. 6. 2020! ***

Iz učbeniškega sklada si je mogoče izposoditi le komplet učbenikov za določeni
razred. V komplet so vključeni vsi učbeniki, ki imajo oznako “šola”.
Iz učbeniškega sklada si lahko izposodite samo učbenike (oznaka »šola«).
Delovne zvezke dobite v šoli brezplačno v trajno last (oznaka »šola«).
Zvezke in ostale šolske potrebščine, ki so na tem seznamu (oznaka “starši”), pa
morate kupiti.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN PRIROČNIKOV
ZAP.
ŠT.

1
2
3
4
5
6
7

N A S L O V
V. Medved Udovič et al.:
POTRDITEV: 2011
BERILO 2, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, berilo za 2. razred
osnovne šole, MKZ
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan:
Koda: 9789612713157
LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje v dveh delih,
ROKUS KLETT
Koda: 9789612713836
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan:
LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino v drugem
razredu osnovne šole, ROKUS KLETT
M. Rajšp, J. Žic:
LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem
razredu osnovne šole, (3 deli), ROKUS KLETT
Z. Kos et al:
MOJA MATEMATIKA.SI 2, spletna vadnica za matematiko v drugem
razredu osnovne šole, SPLETNA ZALOŽBA, ZVONKA KOS s. p.
I. Hergan, J. Pavlin, S. Biderman:
POTRDITEV: 2018
SPOZNAVANJE OKOLJA 2, učbenik za spoznavanje okolja v drugem
razredu osnovne šole, MKZ
N. Juvan, T. Mraz Novak:
POTRDITEV: 2017
LILI IN BINE 2, učbenik za glasbeno umetnost v drugem razredu
osnovne šole, ROKUS KLETT

UČBENIK
ZAGOTOVI

ZDRAVNIKI PRIPOROČAJO NOŠENJE TORBICE NA HRBTU !

OPOMBA

šola
šola
šola
šola
šola

Že imajo!

***
***
***
***

šola
šola

*** Gradivo nabavi šola iz sredstev učbeniškega sklada, ki jih zagotovi Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport. To gradivo dobite v trajno last.

POTREBUJEMO:
- 1 zvezek A4, LILI IN BINE, ABC-zvezek z malimi in velikimi pisanimi črkami koda 5929623
- 1 zvezek A4, LILI IN BINE, ABC-zvezek z malimi tiskanimi črkami koda 5929616
- 1 veliki črtasti zvezek z vmesno črto (SLJ)
- 1 zvezek veliki format veliki karo (1cm) (MAT)
- 2 velika brezčrtna zvezka (ANG, SPO)
OSTALO:
- peresnica, svinčnik, radirka, barvni svinčniki, škarje, lepilo v stiku, nalivno
pero
- veliko ravnilo s šablonami
- mapa s klapo in gumico, beležka
- športna oprema
- copati, vrečka za copate

NAROČILNICA
ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ŠOLE.

O B R N I!

