
OŠ TONETA OKROGARJA       Datum: 5. 6. 2020

  

Spoštovani starši! 

 

Vaš otrok bo v šolskem letu 2020/21 pri pouku angleščine uporabljal učbeniški komplet 

TOUCHSTONE ( 7,  8 ), ki ga sestavljata učbenik in delovni zvezek. Ker UČBENIK vključuje precej 

elementov delovnega zvezka, kar pomeni, da so v njem naloge, ki naj bi jih učenec rešil v učbeniku 

( podčrtovanje, označevanje, dopolnjevanje...), že nekaj let predlagamo, da otroku poleg delovnega 

zvezka kupite tudi učbenik. V učbenik, izposojen iz učbeniškega sklada, je namreč prepovedano 

karkoli pisati, označevati, podčrtovati, dopisovati,… Zaradi kvalitete papirja, na katerem je učbenik 

Touchstone natisnjen, se tudi zapisov s svinčnikom ne da zradirati.  

Če v učbeniku nalog ne rešujemo, ne izrabimo vseh njegovih izobraževalnih elementov. Če vanj 

pišemo, je uporaben le eno šolsko leto. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov predvideva 

izposojo vseh učbenikov, ki jih učenci uporabljajo pri pouku, torej tudi učbenika za angleščino. Zaradi 

zgoraj navedenega vas prosimo za SOGLASJE, da tudi letos svojemu otroku kupite lasten učbenik. 

 

SOGLAŠAM               (ustrezno  obkrožite)                NE SOGLAŠAM 

 

da bom svojemu otroku _________________________________________  

 

iz_________ razreda, sam KUPIL učbenik za angleščino. 

 
 

                                                    Podpis staršev: _____________________________ 

 

Prosim, da soglasje vrnete razredničarki/ku  NAJKASNEJE do ponedeljka, 15. 6. 2020. 
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