Iz učbeniškega sklada si lahko izposodite samo učbenike (oznaka »šola«). Delovne
zvezke, druga gradiva, zvezke in ostale šolske potrebščine, ki so na tem seznamu
(oznaka “starši”), pa morate kupiti.

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

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.
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

9. RAZRED
Osnovna šola omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 8. razred,
da si v naslednjem šolskem letu iz učbeniškega sklada šole izposodijo učbeniški
komplet za 9. razred osnovne šole. V kompletu so vsi učbeniki, ki jih bodo učenci
prihodnje leto rabili v 9. razredu.
IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA JE BREZPLAČNA!
Iz učbeniškega sklada si je mogoče izposoditi le komplet učbenikov za določeni
razred. V komplet so vključeni vsi učbeniki, ob katerih je oznaka “šola”.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN PRIROČNIKOV
odreži

ZAP.
ŠT.

N A R O Č I L N I C A
OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK

1

Priimek in ime učenca - učenke: __________________________, 9. razred.
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je šola
določila za 9. 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:

2
3
4
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_________________
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*** Naročilnico odrežite in jo vrnite razredničarki/razredniku do 18. 6. 2020! ***

N A S L O V
M. Honzak et al.:
NOVO 2015!
SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za književnost pri slovenščini v
9. razredu devetletke, MKZ
J. Vogel, M. Čuden, T. Košak: :
POTRDITEV: 2015!
SLOVENŠČINA 9, učbenik za slovenščino - jezik v 9. razredu
osnovne šole, MKZ
J. Vogel, M. Čuden, T. Košak: :
SLOVENŠČINA 9, samostojni DZ za slovenščino - jezik v 9.
razredu osnovne šole, (2 dela), MKZ
Alenka Kepic Mohar:
ŠOLSKI ALBUM SLOVENSKIH KNJIŽEVNIKOV, z DVD-jem, MKZ
M. Levy, D. Goodey, N. Goodey:
POTRDITEV: 2016
MESSAGES 4, NEW EDITION, učbenik za angleščino v 9. r. OŠ,
CUP, ROKUS KLETT
M. Levy, D. Goodey, N. Goodey:
MESSAGES 4, NEW EDITION, DZ za angleščino v 9. r. OŠ, CUP,
ROKUS KLETT

UČBENIK
ZAGOTOVI

OPOMBA

šola
šola
starši
starši
šola
starši

Že imajo!

N A S L O V

UČBENIK
ZAGOTOVI

J. Senegačnik:
POTRDITEV: 2012!
GEOGRAFIJA SLOVENIJE, učbenik za geografijo za 9. razred
osnovne šole, MODRIJAN

šola

ZAP.
ŠT.
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D. Perko et al.:
ATLAS SLOVENIJE ZA ŠOLO IN DOM, prenovljen v letu 1999, MKZ
J. Razpotnik, D. Snoj:
POTRDITEV: 2013
RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za 9. razred, ROKUS KLETT

šola

T. Weber et al.:
MALI ZGODOVINSKI ATLAS, MODRIJAN

šola

M. Svečko, A. Gorjan:
POTRDITEV: 2012
SPOZNAVAM ŽIVI SVET, učbenik za biologijo v 9. razredu OŠ, DZS
M. Vrtačnik et al:
POTRDITEV 2014!
MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za kemijo za 8. in 9. razred osnovne
šole, MODRIJAN

šola

N. Dekleva, S. Glažar :
PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, za 8. in 9. razred devetletke, DZS

starši

B. Beznec et al.
POTRDITEV: 2013!
MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za fiziko za 9. razred osnovne šole,
MODRIJAN
J. Berk, J. Draksler, M. Robič:
POTRDITEV: 2013!
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za 9. razred osnovne šole,
ROKUS KLETT
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič:
POTRDITEV: 2012!
LIKOVNO IZRAŽANJE 9, učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu
osnovne šole, KARANTANIJA, DEBORA
A. Pesek:
POTRDITEV: 2012!
GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik za glasbo v 9. razredu
osnovne šole, ROKUS KLETT

14
15
16
17

G. Motta:
OPOMBA

4 WIR 3, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu

osnovne šole, ROKUS KLETT
R. Wechtersbach:
5 RAČUNALNIŠTVO, učbenik za izbirne predmete iz računalništva v
devetletki, ZALOŽBA SAJI (predmet računalniška omrežja)

starši
šola

šola
slovenščina - 1 veliki črtasti zvezek (80 listni), mali črtasti zvezek (60 listni), mapa z zavihki
matematika - velik karirasti zvezek - mali karo, šestilo, geotrikotnik, kalkulator
angleščina - 1 veliki črtasti zvezek, beležka

šola

kemija - veliki črtasti zvezek (60 listni)

Že imajo!

fizika - veliki črtasti zvezek (60 listni)
geografija, zgodovina - 2 velika črtasta zvezka (60 listov)
biologija - veliki črtasti zvezek (60 listni)

šola

glasbena umetnost - 1 veliki črtasti zvezek
likovna umetnost - likovni material bomo naročili septembra v šoli!

šola

nemški jezik (izbirni predmet) - 1 velik črtasti zvezek, 1 mali črtasti zvezek, vložna mapa PVC

šola

(40 listov)
raziskovanje domačega kraja (izbirni predmet) - 1 mali črtasti zvezek (40 listni)

šola

filmska vzgoja (izbirni predmet) - 1 veliki črtasti zvezek

Pozor! Kupite le delovni zvezek za tisti izbirni predmet, ki ga bo obiskoval vaš otrok.

I
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B I R N I

Prednosti izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada so očitne:

P R E D M E T I

N A S L O V

Z. Puncer:
1 OBDELAVA GRADIV, Les, učbenik za izbirni predmet v osnovni šoli,
IZOTECH
Z. Puncer:
2 OBDELAVA GRADIV, Les, delovni zvezek z delovnim gradivom za
izbirni predmet v osnovni šoli, IZOTECH
G. Motta:
3 WIR 3, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu osnovne
šole, ROKUS KLETT

UČBENIK
ZAGOTOVI

šola
starši

OPOMBA

- starši nimate z učbeniki nobenih skrbi
- izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna
- vaš otrok dobi učbenike prvi šolski dan v šoli

šola

O B R N I!

