Celje, 1. 6. 2022
OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
ZA 3. RAZRED OŠ za šolsko leto 2022/2023
I. osnovna šola Celje Vam na podlagi zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja
Uradni list RS št. 12/96 omogoča, da si lahko v šolskem letu 2022/2023 iz šolskega
učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za 3. razred OŠ.
Št. Predmet:
Naslov učbenika:
1. slovenščina SKRIVNOSTI NAŠE ULICE, berilo v 3. razredu osnovne
šole, Založba DZS

Ob izteku šolskega leta morate nepoškodovane in lepo ohranjene učbenike vrniti šoli.
Če bo učbenik poškodovan ali uničen, vam bomo zaračunali ostali dve tretjini
maloprodajne cene vrednosti učbenika.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo tudi v šolskem letu 2022/2023 zagotovilo
brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za učenke in učence od 1.
do vključno 9. razreda osnovne šole. Sredstva iz omenjenega naslova bo šolam
na podlagi zahtevkov šol povrnilo Ministrstvo za šolstvo in šport. To pomeni, da
za naročen učbeniški komplet vaš otrok ne bo plačal izposojevalnine.
Skrbnica učbeniškega sklada:
Bernardka Zupanc, univ. dipl. bibl.

Ravnatelj:
Branko Močivnik, prof.

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 – 3. razred OŠ
Šolsko leto se počasi že zaključuje, zato vam spoštovani starši pošiljamo še zadnje
informacije za naslednje šolsko leto – seznam delovnih zvezkov, delovnih učbenikov in
ostalih potrebščin.
Strošek nakupa delovnih zvezkov za učence v celoti krije šola. Delovne zvezke
učenci prejmejo na začetku šolskega leta.

Št. Predmet:
1. slovenščina

2. matematika

Naslov delovnega zvezka
NAŠA ULICA 3, delovni zvezek za slovenščino v 3. razredu
osnovne šole, Založba DZS
EAN 9789610208358
NAŠA ULICA 3, delovni zvezek za matematiko v 3. razredu
osnovne šole, Založba DZS
EAN 9789610208334

Ravnatelj:
Branko Močivnik, prof.

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 za 3. razred OŠ

slovenščina

Velik zvezek A4 Tako lahko: leva in desna polovica latajn. (JEZIK)
Velik zvezek A4 Tako lahko: levo brezčrtni, desno latajn. (KNJIŽEVNOST)

matematika

Velik zvezek A4 velik karo (1x1 cm).

angleščina

Velik zvezek A4 Tako lahko: leva in desna polovica latajn.

spoznavanje Velik zvezek A4 Tako lahko: leva in desna polovica latajn.
okolja
glasbena
umetnost

Velik zvezek A4 Tako lahko: levo brezčrtni, desno latajn.

šport

Šolski copati z nedrsečim podplatom, majica, kratke hlače.

likovna
umetnost

Potrebščine bomo naročili v šoli. Plačilo boste poravnali septembra
po položnici (15 €).

druge
potrebščine

škarje, lepilo v stiku, 2 svinčnika, radirka, šilček s posodico, barvice,
nalivno pero, velika in mala šablona, mapa, beležka

Vse zvezke in ostale potrebščine ovijte in podpišite.

Aktiv 3. razreda

