Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica

Šolske potrebščine za 8. razred

8. razred
Šol. leto 2019/2020



MAT – triso trikotnik, šestilo, velik zvezek nizki karo (kvadratki).



FIZ – mapa za vlaganje listov (mali karo) ali zvezek mali karo.



SLO – 1 velika mapa s sponkami za vlaganje listov, črtani listi za vlaganje.



TJA – mapa za vpenjanje, črtani listi za vpenjanje.



ZGO – 1 velik črtan zvezek.



GEO – 1 velik črtan zvezek, šolski atlas za osnovne ali srednje šole (29,25 €).



KEM – 1 velik zvezek.



BIO – 1 velik zvezek.



DKE – 1 velik zvezek ali mapa z listi (A4).



LUM – tempera barve, velika bela tempera barva, zvezek – A4 brezčrtan
(iz 7. razreda),10 risalnih listov, suhe barvice, barvni flomastri, svinčnik 2B,
škarje, lepilo v stiku, UHU lepilo univerzalno, glina (nabava na šoli in
plačilo po položnici).



GUM – zvezek iz 7. razreda (pesemski repertoar in učne liste iz preteklega
šolskega leta).



ŠPO – kratke hlačke, bela majica s kratkimi rokavi, športni copati za
zunanje površine, šolski copati z gumo za telovadnico.



TIT – mapa z elastiko (iz 7. razreda), pisarniški papir – 20 listov, tehnični
ali navaden svinčnik HB (iz 7. razreda), 1 trikotnik 30 º, 60 º, 90 º, 1
trikotnik 45 º, 45 º, 90 º (iz 6. razreda), ostalo po dogovoru.





Zvezek za bralno značko (iz 7. razreda),
beležka,
šolski copati (lahko natikači iz blaga).

Priporočamo, da učenci zvezke, ki jih v predhodnem šolskem letu niso porabili,
uporabijo v naslednjem šolskem letu.

Delovni zvezki – kupite starši
 Slovenščina v oblaku 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8.
razredu osnovne šole…………………………………………………….17,90 €
EAN: 9789612718671
 J. Draksler, M. Robič: Skrivnosti števil in oblik 8, delovni zvezek,
2 dela (Rokus)……………………………………………………….……14,65 €
EAN: 9789612712259
 T. Hutchinson: Project 3, 4. izdaja, učbenik (iz 7. razreda)
 T. Hutchinson: Project 3, 4. izdaja, delovni zvezek (iz 7. razreda)
 T. Hutchinson: Project 4, 4. izdaja, učbenik……………………......…21,00 €
EAN: 9780194764582 (nakup sredi leta)
 T. Hutchinson: Project 4, 4. izdaja, delovni zvezek……….………….18,90 €
EAN: 9780194765039 (nakup sredi leta)
 Periodni sistem elementov…………………………………..……………2,95 €
EAN: 9788634138771
 S. Fošnarič: Tehnika in tehnologija 8,delovni zvezek z delovnim gradivom
(Izotech) ………………………………………………….……………9,75 (x2) €
EAN: 9789619104873 Nabava na šoli in plačilo po položnici.
Skupaj: 85,15 €
NA ŠOLI si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodite
 Skrivnosti števil in oblik 8 – učbenik in zbirka nalog – 2 dela (Rokus
Klett)
 Dober dan, življenje (berilo) (prenova) (MKZ)
 Dotik življenja 8 (Rokus Klett)
 Peti element 8 (Rokus Klett) (prenova)
 Moja prva fizika 1 (Modrijan) (prenova)
 Zakaj se dogaja? Sile in energija 8
 Koraki v času 8 (DZS) (prenova)
 Glasba danes in nekoč 8 (Rokus Klett) (prenova)
 Tehnika in tehnologija 8 (Izotech)
 Geografija Afrike in novega sveta (Modrijan) (prenova)
 Domovinska in državljanska kultura in etika 8 (MKZ)
 Likovno izražanje 8 (Karantanija, Debora) (prenova)

