
 

Spoštovani starši!  

 

Učitelji so pripravili izbor šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/2023.  

Zvezke ovijte v prozorne ovitke in označite z imenom in priimkom. 

Podpišite tudi vse ostale šolske potrebščine.  

 

    

   
 

 

 1.razred 

    

ŠOLSKE POTREBŠČINE  

 

Predmet  

slovenščina 1 veliki črtasti zvezek, 11 mm razmik med črtami, črte na obeh straneh (A4-format),  

matematika 1 veliki zvezek veliki karo, 1 cm (A4-format), 1 malo ravnilo s šablono   

spoznavanje 

okolja 

1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format) 

šport športna oprema (dres ali kratke hlače in majica s kratkimi rokavi), copati z nedrsečim 

podplatom v vrečki 

likovna 

umetnost 

risalni blok z 30 listi, Muflon šolski likovni blok (različni risalni listi – barva, debelina), 

kolaž papir (barvni listi, vsaj 60 listni), škarje, lepilo v stiku, paleta, lonček za vodo 

ostalo šolska torba, puščica: (2 svinčnika, barvice, flomastri, radirka, šilček), mapa s trdimi 

platnicami in elastiko, za malico: pralni prtiček iz blaga 

    

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

 

angleščina 1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format) 

    

 

PODALJŠANO BIVANJE 

 

1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format) 
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Spoštovani starši!                                                                                                                

  
Učitelji so pripravili izbor učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 

2022/2023.  

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna in se ni potrebno 

prijaviti (upoštevamo vse učence). 

Zvezke ovijte v prozorne ovitke in označite z imenom in priimkom. 

Podpišite tudi vse ostale šolske potrebščine. 

 

  

 

 

 2. razred  

 

BREZPLAČNA IZPOSOJA UČBENIKOV 

Učbeniki so oviti v plastične ovitke. Na ovitke ne lepite etiket.  

 

Predmet Naslov 

slovenščina T. Jamnik et al: BERILO 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček? Učbenik za slovenščino-

književnost v 2. razredu osnovne šole. MKZ, cena: 16,95 €, EAN: 9789610113218 

spoznavanje 

okolja 

N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu 

osnovne šole. Rokus Klett, cena: 13,50 €, EAN: 9789612712143 

 

BREZ DELOVNIH ZVEZKOV 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE - KUPITE SAMI 

 

slovenščina 1 veliki črtasti zvezek, 11 mm razmik med črtami (lahko od lani), črte na obeh straneh 

(A4-format), 1 veliki črtasti zvezek Tako lahko z vmesno črto, črte na obeh straneh (A4-

format) 

matematika 1 veliki zvezek, veliki karo, 1 cm (A4-format), 1 malo ravnilo s šablono 

spoznavanje 

okolja 

1 veliki črtasti zvezek, Tako lahko z vmesno črto, črte na obeh straneh (A4-format) 

 

šport športna oprema (dres ali kratke hlače in majica s kratkimi rokavi), copati z nedrsečim 

podplatom v vrečki 

likovna 

umetnost 

paleta (od lani), barvni listi (kolaž, vsaj 60 listni), risalni blok z 20 listi, paleta, 1 lonček 

za vodo (od lani) 

glasbena 

umetnost 

1 mali črtasti zvezek A5, 11 mm razmik med črtami, črte na obeh straneh 

angleščina 1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format) 

ostalo šolska torba, copati z nedrsečim podplatom, puščica: (flomastri, barvice, 2 svinčnika, 

šilček, radirka), škarje, belo lepilo v stiku, tekoče Uho lepilo, beležka za obvestila,  

1 mapa s trdimi platnicami in elastiko (od lani), za malico: pralni prtiček iz blaga 

   

PODALJŠANO BIVANJE 

 

1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format) 

   

 

 

 

 

 

OŠ ZADOBROVA 
Zadobrovška c. 35 

1260 LJUBLJANA-POLJE 
e-mail: os-

zadobrova.lj@guest.arnes.si 
http://www.os-zadobrova.si 

tel.: +386/082055050 
fax: +386 (0)1/5282 591 
TR: 01261 6030663534 

Davčna štev.: SI 32930798 

 

 

 
 



Spoštovani starši!  

 

  
Učitelji so pripravili izbor učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 

2022/2023.  

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna in se ni potrebno 

prijaviti (upoštevamo vse učence). 

Zvezke ovijte v prozorne ovitke in označite z imenom in priimkom. 

Podpišite tudi vse ostale šolske potrebščine. 

 

 

 

3. razred 

  

 

BREZPLAČNA IZPOSOJA UČBENIKOV 

Učbeniki so oviti v plastične ovitke. Na ovitke ne lepite etiket.  

 

Predmet Naslov 

slovenščina T. Jamnik et al: BERILO 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček? Učbenik za slovenščino-

književnost v 3. razredu osnovne šole. MKZ, cena: 18,90 €, EAN: 9789610113225 

Spoznavanje 

okolja 

LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Rokus Klett, 

cena: 15,50 €, EAN: 9789612712778 

 

 

BREZ DELOVNIH ZVEZKOV 
 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE - KUPITE SAMI 

 

slovenščina 1 veliki črtasti zvezek, 11 mm razmik med črtami (A4-format), 20 črtastih pol A4 (ne 

iztrganih iz zvezka), 1 veliki črtasti zvezek Tako lahko z vmesno črto, črte na obeh 

straneh (A4-format) 

matematika 1 veliki zvezek, veliki karo, 1 cm (A4-format), 1 malo ravnilo s šablono 

spoznavanje 

okolja 

1 veliki črtasti zvezek, 11 mm razmik med črtami (A4-format) 

glasbena 

umetnost 

1 mali črtasti zvezek (A5-format) 

šport športna oprema (dres ali kratke hlače in majica s kratkimi rokavi), copati z nedrsečim 

podplatom 

likovna 

umetnost 

2 x risalni blok z 20 listi, barvni listi Debora - 68 listov (kolaž papir), paleta za mešanje 

barv, lonček za vodo, tempera barve Aero, 1 velika bela tempera, 3 čopiči različnih 

debelin, voščenke Duga, ½ kg Das mase bele ali rjave barve, stara majica za likovni pouk. 

Vse potrebščine naj bodo zložene v škatli za čevlje, podpisane z imenom in 

priimkom.            

angleščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

ostalo šolska torba, copati z nedrsečim podplatom, puščica: (svinčnik, nalivno pero, barvice, 

flomastri, radirka, šilček), lepilni trak (selotejp), lepilo v stiku, škarje, 1 fascikel 

(registrator) z mehanizmom na 2 luknji 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

 

1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format) 
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Spoštovani starši!  

  
 

Učitelji so pripravili izbor učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 

2022/2023.  

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna in se ni potrebno 

prijaviti (upoštevamo vse učence). 

Delovne zvezke in zvezke ovijte v prozorne ovitke in označite z imenom 

in priimkom. Podpišite tudi vse ostale šolske potrebščine. 

  

 

4. razred  
 

BREZPLAČNA IZPOSOJA UČBENIKOV 

Učbeniki so oviti v plastične ovitke. Na ovitke ne lepite etiket.  

 

Predmet Naslov 

angleščina N. Lauder et al: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik, MKT, 2021, cena: 21,90 €, EAN: 

9780194034845 

glasbena 

umetnost 

A. Pesek: GLASBA 4, učbenik za glasbeno umetnost v 4. razredu osnovne šole. MKZ, 

cena: 18,40 €, EAN: 9789610123897 

družba H. Verdev, B. Žlender: RADOVEDNIH PET, UČBENIK ZA DRUŽBO v 4. razredu 

osnovne šole. Rokus Klett, cena: 14,50 €, EAN: 9789612713300 

naravoslovje 

in tehnika 

P. Mežnar et al: RADOVEDNIH PET, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik. 

Rokus Klett, cena: 14,50 €, EAN: 9789612713201 

slovenščina M. Blažić et al: RADOVEDNIH PET, BERILO 4. Rokus Klett. cena: 14,00 €,  

EAN: 3831075925748   

 

 

DELOVNI ZVEZKI IN UČNA GRADIVA - KUPITE SAMI 

 

Predmet Naslov Cena 

angleščina N. Lauder et al: YOUNG EXPLORERS, delovni zvezek. MKT,  

EAN: 9780194617420 

16,90 € 

matematika M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za 

matematiko v 4. razredu osnovne šole. Rokus Klett, EAN: 9789612713294 

21,50 € 

naravoslovje F. Florjančič, S. Zajc: GRADIVO NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila 

in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku naravoslovja in tehnike v 4. razredu 

osnovne šole. Izotech, EAN: 9789616740241 

17,00 € 

slovenščina GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek (v dveh delih) v 4. 

razredu. Izdaja s plusom. Rokus Klett, EAN: 9789612719296 

18,50 € 

                                                                                                                      Skupaj:  73,90 € 

    

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - KUPITE SAMI 

 

italijanščina M. A. Apicella: MAGICA ITALIA 1, učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 3. 

in 4. razredu osnovne šole. MKT, EAN:  9788853614834 

M. A. Apicella: MAGICA ITALIA 1, delovni zvezek za italijanščino kot drugi 

jezik v 3. in 4. razredu osnovne šole. MKT, EAN: 9788853614841 

15,90 € 

 

 

10,00 € 
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ŠOLSKE POTREBŠČINE - KUPITE SAMI 

 

slovenščina 2 velika črtasta zvezka (A4-format), 20 črtastih pol A4 (ne iztrganih iz zvezka) 

matematika 1 veliki zvezek, veliki karo, (A4-format), 1 veliko ravnilo s šablono, tehnični svinčnik, 

šestilo, geotrikotnik                                                                                                                   

angleščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

družba 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

naravoslovje 

in tehnika 

1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

šport športna oprema (dres ali kratke hlače in majica s kratkimi rokavi), copati z nedrsečim 

podplatom 

likovna 

umetnost 

2 x risalni blok z 20 listi, kolaž papir, lepilo, škarje, tempera barve, 1 velika tempera bele 

barve, 3 čopiči različnih debelin, voščenke, tuš, vodene barvice, paleta za mešanje barv, 

posoda za vodo, ½ kg Das mase bele ali rjave barve, 1 vrečka časopisnega papirja. Vse 

potrebščine naj bodo zložene v škatli za čevlje, podpisane z imenom in priimkom.   

glasbena 

umetnost 

1 notni zvezek 20 za 20, veliki A4, 20-listni (Kopija Nova) 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

italijanščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

nemščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spoštovani starši!  

  
Učitelji so pripravili izbor učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 

2022/2023.  

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna in se ni potrebno 

prijaviti (upoštevamo vse učence). 

Delovne zvezke in zvezke ovijte v prozorne ovitke in označite z imenom 

in priimkom. Podpišite tudi vse ostale šolske potrebščine. 

 

 

     

5. razred 
 

BREZPLAČNA IZPOSOJA UČBENIKOV 

Učbeniki so oviti v plastične ovitke. Na ovitke ne lepite etiket.  

 

Predmet Naslov 

angleščina N. Lauder et al: YOUNG EXPLORERS 2, učbenik, MKT, 2021, cena: 21,90 €, 

EAN:  9780194034869 

glasbena 

umetnost 

A.Pesek: GLASBA 5, učbenik za glasbeno umetnost v 5. razredu osnovne šole. MKZ, 

cena: 18,90 €, EAN: 9789610123767 

družba A. Mirjanić: DRUŽBA SMO MI 5, učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole. Rokus 

Klett, cena: 16,60 €, EAN: 97896127112389  
gospodinjstvo G. Torkar, P. Bratož Opaškar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik. Rokus Klett, cena: 17,90 €, 

EAN:  9789612710057 

naravoslovje 

in tehnika 

P. Mežnar et al: RADOVEDNIH PET, UČBENIK ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO 

5. Rokus Klett, cena: 15,60 €, EAN: 9789612716851 

slovenščina M. Blažić et al: RADOVEDNIH PET, BERILO 5. Rokus Klett, cena: 15,80 €,  

EAN: 9789612716875  

 

DELOVNI ZVEZKI IN UČNA GRADIVA - KUPITE SAMI 

 

Predmet Naslov Cena 

angleščina Nina Lauder et al: YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek, MKT,  

EAN:  9780194617437 

16,90€ 

 

družba M. Žerovnik: SLOVENIJA, ROČNA ZEMLJEVIDA, plastificirana zemljevida 

Slovenije, 1:500.000 in 1:725.000. DZS, EAN: 9788610201892             

6,90 € 

matematika P. Vesnjak, C. Frešer: MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 5, delovni zvezek 

za matematiko v 5. razredu osnovne šole, 1. in 2. del, z rešitvami. ICO, EAN: 

9789616287876  

21,30 € 

naravoslovje 

in tehnika 

F. Florjančič, S. Zajc: GRADIVO NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, navodila 

in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku naravoslovja in tehnike v 5. razredu 

osnovne šole. Izotech, EAN: 9789616740258 

17,00 € 

slovenščina D. Kapko et al: RADOVEDNIH PET 5, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 

ZA SLOVENŠČINO – jezik v 5. razredu osnovne šole. Rokus Klett,  

EAN: 9789612716806 

18,50 € 

                                                                                                                     Skupaj: 80,60 € 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - KUPITE SAMI   

italijanščina M. A. Apicella: MAGICA ITALIA 1, učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 3. 

in 4. razredu osnovne šole. MKT, cena: 15,30 €, EAN: 9788853614834  

(kupljen v 4. razredu) 

M. A. Apicella: MAGICA ITALIA 1, delovni zvezek za italijanščino kot drugi 

jezik v 3. in 4. razredu osnovne šole. MKT, cena: 9,60 €, EAN: 9788853614841 

(kupljen v 4. razredu) 

0,00 € 

 

0,00 € 

 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE - KUPITE SAMI 

 

slovenščina 2 velika črtasta zvezka (A4-format) 

matematika 1 veliki zvezek, mali karo (A4-format), 1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format),  

geotrikotnik, šestilo, veliko ravnilo s šablono 

angleščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)  -  lahko iz 4. razreda 

družba 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

naravoslovje 

in tehnika 

1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

šport športna oprema (dres ali kratke hlače in majica s kratkimi rokavi), copati z nedrsečim 

podplatom 

likovna 

umetnost 

20 risalnih listov, tempera barve, čopiče različnih debelin, paleta, lonček za vodo, lepilo, 

tuš, škarje, ½ kg DAS mase bele ali rjave barve, voščenke, kolaž papir. Vse potrebščine naj 

bodo zložene v škatli za čevlje, podpisane z imenom in priimkom. 

glasbena 

umetnost 

1 notni zvezek 20 za 20, veliki A4, 20-listni (Kopija Nova) 

gospodinjstvo 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)         

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - KUPITE SAMI 

italijanščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format), zaželeno je, da je zvezek iz 4. razreda 

nemščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format), zaželeno je, da je zvezek iz 4. razreda 
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Spoštovani starši!  

  
Učitelji so pripravili izbor učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 

2022/2023.  

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna in se ni potrebno 

prijaviti (upoštevamo vse učence). 

Delovne zvezke in zvezke ovijte v prozorne ovitke in označite z imenom 

in priimkom. Podpišite tudi vse ostale šolske potrebščine. 

 

 

 

 

6. razred 

 

 

BREZPLAČNA IZPOSOJA UČBENIKOV 

Učbeniki so oviti v plastične ovitke. Na ovitke ne lepite etiket.  

 

Predmet Naslov 

   glasbena 

umetnost 

A. Pesek: GLASBA 6, učbenik za glasbo v 6. razredu osnovne šole. MKT, cena: 18,40 €, 

EAN: 9789610123903 

geografija H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, učbenik. Rokus Klett, cena: 19,10 €,  

EAN: 9789612097998   

gospodinjstvo S. Kostanjevc: GOSPODINJSTVO 6, učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole. 

Rokus Klett, cena: 17,90 €, EAN: 9789612711146 

matematika M. Robič et al: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik. Rokus Klett, cena: 18,20 €, 

EAN: 9789612712938 

naravoslovje A. Šorgo et al: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu 

osnovne šole. DZS, cena: 16,00 €, EAN: 9789610210580 

zgodovina J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino za 6. 

razredu osnovne šole. Rokus Klett, cena: 19,50 €, EAN: 9789612717162  

 

 

DELOVNI ZVEZKI IN UČNA GRADIVA - KUPITE SAMI 

 

Predmet Naslov Cena 

angleščina Catrie E. Morris et al: SPRINT 1, učbenik. Založba Modrijan,  

EAN: 9788853623249 

Grazia Cerulli et al: SPRINT 1, delovni zvezek. Založba Modrijan,  

EAN: 9788853623270 

16,70 € 

 

13,60 € 

geografija K. Natek: ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole, atlas za geografijo v 

osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. MKZ, EAN: 

9789610159292 (se uporablja do 9. razreda) 

38,99 € 

slovenščina P. Avber, D. Dolenc: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni 

delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Rokus Klett,  

EAN: 9789612717834 

18,80 € 

                                                                                                                     Skupaj:  88,09 € 
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ŠOLSKE POTREBŠČINE - KUPITE SAMI 

 

slovenščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format), mapa za učne liste, 12 črtastih listov v A3-polah, 

podpisana mapa (mapo z listi bodo učenci spravili v šoli in jo uporabljali do konca 9. 

razreda) 

angleščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)  

geografija 1 veliki zvezek, mali karo (A4-format), barvice, šestilo     

zgodovina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)   

matematika 4 veliki zvezki (A4-format), mali karo, šestilo, geotrikotnik 

likovna 

umetnost 

splošne potrebščine: 10 risalnih listov, škarje, lepilo, šilček; risanje: 1 mehak lesen 

svinčnik (2b-6b), suhe barvice, flomastri; slikanje: vodene ali tempera barvice, 2 čopiča 

(tanek in debel), paleta in lonček; grafika: linolej A5, 20 x 15 cm; kiparstvo: podlaga, 

modelirka ali kuhinjska žlica 

glasbena 

umetnost 

1 notni zvezek 20 za 20, veliki A4, 20-listni (Kopija Nova) 

naravoslovje 1 veliki črtasti zvezek, mapa, pisalo, barvice, šilček, radirka, škarje, lepilo   
gospodinjstvo 1 veliki črtasti zvezek (A4-format), barvice, škarje, lepilo, 

tehnika in 

tehnologija 

1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format), geotrikotnik, šestilo, škarje, lepilo, svinčniki (H, B 

in HB) 

šport športna oprema (kratke hlače ali trenirka in majica s kratkimi rokavi), copati z nedrsečim 

podplatom ali športni copati 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - KUPITE SAMI 

nemščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) (zaželeno je, da je zvezek iz 5. razreda)       

italijanščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)  (zaželeno je, da je zvezek iz 5. razreda) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spoštovani starši!  

 

Učitelji so pripravili izbor učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 

2022/2023.  

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna in se ni potrebno 

prijaviti (upoštevamo vse učence).  

Delovne zvezke in zvezke ovijte v prozorne ovitke in označite z imenom 

in priimkom. Podpišite tudi vse ostale šolske potrebščine. 

 

 

 

  7. razred 
 

BREZPLAČNA IZPOSOJA UČBENIKOV 

Učbeniki so oviti v plastične ovitke. Na ovitke ne lepite etiket.  

 

Predmet Naslov 

glasbena 

umetnost 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, dodatek k učbeniku za glasbeno umetnost v 

7. razredu osnovne šole. Rokus Klett, cena: 19,50 €, EAN: 9789612712303 

geografija Verdev H., Ilc Klun M.: RAZISKUJEM STARI SVET 7, NOVO POTOVANJE, učbenik 

za geografijo v 7. razredu osnovne šole. Rokus Klett, cena: 19,10 €, 

EAN: 9789612719418 

matematika M. Robič et al: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik. Rokus Klett, cena: 18,20 €, 

EAN: 9789612712228 

naravoslovje A. Šorgo et al: AKTIVNO NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje za 7. razred 

osnovne šole. DZS, cena: 16,50 €, EAN: 9789610202523  

zgodovina J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik za zgodovino za 7. 

razredu osnovne šole. Rokus Klett, cena: 19,50 €, EAN: 9789612712297 
državljanska in 

domovinska 

vzgoja ter etika 

E. Tawitian et al: JAZ, MIDVA, MI, učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in 

etiko, 7. razred osnovne šole. Rokus Klett, cena: 14,40 €, EAN: 9789612718541  

 

DELOVNI ZVEZKI IN UČNA GRADIVA - KUPITE SAMI 

 

Predmet Naslov Cena 

angleščina C. E. Morris et al: SPRINT 2, učbenik. Založba Modrijan,  

EAN: 9788853623256 

G. Cerulli et al: SPRINT 2, delovni zvezek. Založba Modrijan,  

EAN: 9788853623287 

16,70 € 

 

13,60 € 

geografija K. Natek: ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole, atlas za geografijo v 

osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. MKZ,  

EAN: 9789610159292 (kupljen v 6. razredu) 

0,00 € 

slovenščina P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7+, samostojni delovni 

zvezek za slovenščino ‒ jezik in književnost v 7. razredu osnovne šole.  

Rokus Klett, prenova, EAN: 9789612921132 

18,80 € 

                                                                                                                    Skupaj:  49,10 € 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMET - KUPITE SAMI 

 

italijanščina E. Ercolino, T. A. Pellegrino: AMICI D'ITALIA 1: učbenik za italijanščino. 

MKT, EAN: 9788853615114 

E. Ercolino, T. A. Pellegrino: AMICI D'ITALIA 1, delovni zvezek za 

italijanščino. MKT, EAN: 9788853615121 

16,60 € 

 

12,50 € 

nemščina G. Motta et al: MAXIMAL 1, komplet učbenika, delovnega zvezka in 

interaktivnega gradiva za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu osnovne 

šole. Rokus Klett, EAN: 3831075927834 

33,40 € 

 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE - KUPITE SAMI 

 

slovenščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

angleščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)  

geografija 1 veliki zvezek, mali karo (A4-format), barvice, šestilo     

zgodovina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)   

matematika 4 veliki zvezki (A4-format), mali karo, šestilo, geotrikotnik 

likovna 

umetnost 

splošne potrebščine: 10 risalnih listov, škarje, lepilo, šilček; risanje: 1 mehak lesen 

svinčnik (2b-6b), suhe barvice, flomastri; slikanje: vodene ali tempera barvice, 2 čopiča 

(tanek in debel), voščenke, paleta in lonček 

glasbena 

umetnost 

1 notni zvezek 20 za 20, veliki A4, 20-listni (Kopija Nova) 

naravoslovje 1 veliki črtasti zvezek, mapa, pisalo, barvice, šilček, radirka, škarje, lepilo   

tehnika in 

tehnologija 

1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format), (zvezek iz 6. razreda), geotrikotnik, šestilo, škarje, 

lepilo, svinčniki (H, B in HB) 
domovinska in 

državljanska 

kultura in etika 

1 veliki črtasti zvezek (A4-format)  

 

šport športna oprema (kratke hlače ali trenirka in majica s kratkimi rokavi), copati z nedrsečim 

podplatom ali športni copati 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET - KUPITE SAMI 

nemščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format), (zaželeno je, da je zvezek iz 6. razreda) 

italijanščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format), 1 mapa A4 z elastiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spoštovani starši!  

 

Učitelji so pripravili izbor učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 

2022/2023. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna in se 

ni potrebno prijaviti (upoštevamo vse učence). 

Delovne zvezke in zvezke ovijte v prozorne ovitke in označite z imenom in 

priimkom. Podpišite tudi vse ostale šolske potrebščine. 

 

 

  8. razred 

 

BREZPLAČNA IZPOSOJA UČBENIKOV 

Učbeniki so oviti v plastične ovitke. Na ovitke ne lepite etiket.  

 

Predmet Naslov 

biologija A.Geržina, S. Vidmar: BIOLOGIJA 8, učbenik. DZS, cena: 17,50 €,   

EAN: 9789610210139  
državljanska in 

domovinska 

vzgoja ter etika 

E. Tawitian: JAZ, MIDVA, MI, učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko, 

8. razred osnovne šole. Rokus Klett, cena: 14,40 €, EAN: 9789612719326  

fizika B. Beznec et al: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik. Modrijan izobraževanje, cena: 18,50 €,            

EAN: 9789617053135 

geografija Verdev H., Ilc Klun M.: RAZISKUJEM AFRIKO IN NOVI SVET 8 - NOVO 

POTOVANJE, učbenik za geografijo v 8. razredu osnovne šole. Rokus Klett,  

cena: 19,10 €, EAN: 9789612920111 

glasbena 

umetnost 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik z dodatkom za glasbo v 8. razredu 

osnovne šole. Rokus Klett, cena: 19,50 €, EAN: 9789612712327 

kemija A. Smrdu: OD ATOMA DO MOLEKULE, učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole. 

Založništvo Jutro, cena: 13,50 €, EAN: 9789616746564 

matematika J. Berk et al: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko v 8. razredu 

osnovne šole. Rokus Klett, cena: 18,20 €, EAN: 9789612712242 

zgodovina J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino za 8. 

razredu osnovne šole. Rokus Klett, cena: 19,50 €, EAN: 9789612710095 

 

DELOVNI ZVEZKI IN UČNA GRADIVA - KUPITE SAMI 

Predmet Naslov Cena 

angleščina L. Prodromou et al: SPRINT 3, učbenik. Založba Modrijan,  

EAN: 9788853623263 

L. Prodromou et al: SPRINT 3, delovni zvezek. Založba Modrijan,  

EAN: 9788853623294 

16,70 € 

 

13,60 € 

geografija ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole. MKZ, EAN: 9789610159292 

(kupljen v 6. razredu) 

0,00 € 

kemija A.Smrdu: OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni zvezek za kemijo v 8. 

razredu osnovne šole. Založništvo Jutro, EAN: 9789616746571 

13,50 € 

kemija PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, učni pripomoček za kemijo. DZS,  

EAN: 9788634138771 

2,95 € 

slovenščina P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8+, samostojni delovni 

zvezek za slovenščino ‒ jezik in književnost v 8. razredu osnovne šole. Rokus 

Klett, prenova 2022, EAN: 9789612921750  

18,80 € 

                                                                                                                    Skupaj: 65,55 € 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

 

italijanščina E. Ercolino, T. A. Pellegrino: AMICI D'ITALIA 1: učbenik za italijanščino. 

MKT, EAN: 9788853615114 (kupljen v 7. razredu) 

E. Ercolino, T. A. Pellegrino: AMICI D'ITALIA 1, delovni zvezek za 

italijanščino. MKT, EAN: 9788853615121 (kupljen v 7. razredu) 

0,00 € 

 

0,00 € 

nemščina G. Motta et al: MAXIMAL 2, komplet učbenika, delovnega zvezka in 

interaktivnega gradiva za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu osnovne 

šole. Rokus Klett, EAN: 3831075928312 

33,40 € 

 

 

   

ŠOLSKE POTREBŠČINE - KUPITE SAMI 

 

slovenščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) 

angleščina 1 velik črtasti zvezek (A4-format)     

geografija 1 veliki zvezek, mali karo (A4-format), barvice, šestilo     

zgodovina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)   

matematika 4 veliki zvezki (A4-format), mali karo, šestilo, geotrikotnik, tehnično računalo (kalkulator) 

likovna 

umetnost 

splošne potrebščine: 10 risalnih listov, škarje, lepilo, šilček; kiparstvo: modelirka; risanje: 

1 mehak lesen svinčnik (2b-6b), suhe barvice, flomastri; tuš: gosje ali kovinsko pero; 

slikanje: vodene ali tempera barvice, 2 čopiča (tanek in debel), voščenke, paleta in lonček 

glasbena 

umetnost 

1 notni zvezek 20 za 20, veliki A4, 20-listni (Kopija Nova) 

fizika 1 veliki zvezek, mali karo (A4-format), šestilo, geotrikotnik, tehnično računalo (kalkulator) 

biologija 1 veliki črtasti zvezek, mapa, pisalo, barvice, šilček, radirka, škarje, lepilo                           

kemija 1 veliki črtasti zvezek (A4-format), tehnično računalo (kalkulator) 

tehnika in 

tehnologija 

1 veliki brezčrtni zvezek (A4-format), (zvezek iz 7. razreda), geotrikotnik, šestilo, škarje, 

lepilo 
domovinska in 

državljanska 

kultura in etika 

1 veliki črtasti zvezek (A4-format)  

 

šport športna oprema (kratke hlače ali trenirka in majica s kratkimi rokavi), copati z nedrsečim 

podplatom ali športni copati 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

italijanščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format), (zaželeno je, da je zvezek iz 7. razreda),  

1 mapa A4 z elastiko 

nemščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format), (zaželeno je, da je zvezek iz 7. razreda) 

 

 

 

 



Spoštovani starši!  

 

Učitelji so pripravili izbor učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 

2022/2023. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna in se 

ni potrebno prijaviti (upoštevamo vse učence). 

Delovne zvezke in zvezke ovijte v prozorne ovitke in označite z imenom 

in priimkom. Podpišite tudi vse ostale šolske potrebščine. 

 

 

  9. razred 
 

 

BREZPLAČNA IZPOSOJA UČBENIKOV 

Učbeniki so oviti v plastične ovitke. Na ovitke ne lepite etiket.  

 

Predmet Naslov 

biologija A.Geržina, S. Vidmar: BIOLOGIJA 9, učbenik. DZS, cena: 17,90 €,   

EAN 9789610209904   

geografija Verdev H., Ilc Klun M.: RAZISKUJEM SLOVENIJO  9 - novo potovanje, učbenik za 

geografijo v 9. razredu osnovne šole. Rokus Klett, cena: 19,10 €, EAN: 9789612920869 

glasbena 

umetnost 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik z dodatkom za glasbo v 9. razredu 

osnovne šole. Rokus Klett, cena: 19,50 €, EAN: 9789612716523 

fizika T. Maroševič et al: FIZIKA +9, učbenik  za fiziko v 9. razredu osnovne šole. Rokus Klett, 

cena: 19,50 €, EAN: 9789612716431 

kemija 

 

A. Smrdu: OD  MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, učbenik za kemijo v 9. razredu 

osnovne šole. Založništvo Jutro, cena: 13,50 €, EAN: 9789616746687 

matematika J. Berk et al: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko v 9. razredu 

osnovne šole. Rokus Klett, cena: 18.20 €, EAN: 9789612712952 

zgodovina J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino v 9. 

razredu osnovne šole. Rokus Klett, cena: 19,50 €, EAN: 9789612712990 

 

 

DELOVNI ZVEZKI IN UČNA GRADIVA - KUPITE SAMI 

 

Predmet Naslov Cena 

angleščina J. Skela et al: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek. Založba Tangram,  

EAN: 9789616239462 

18,50 € 

 

kemija A.Smrdu: OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, delovni zvezek za 

kemijo v 9. razredu osnovne šole. Založništvo Jutro, EAN:  9789616746694 

13,50 € 

kemija PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, učni pripomoček za kemijo. DZS,  

EAN: 9788634138771 (kupljen v 8. razredu) 

0,00 € 

slovenščina P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV, samostojni delovni zvezek 

za slovenščino v 9. razredu osnovne šole. Rokus Klett, EAN: 9789612717865 

18,80 € 

geografija ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole. MKZ, EAN:9789610159292     

(kupljen v 6. razredu) 

0,00 € 

geografija M. Žerovnik: SLOVENIJA, ROČNA ZEMLJEVIDA SLOVENIJE, 

plastificirana zemljevida Slovenije  1:500.000 in 1:725.000. DZS,  

EAN: 9788610201892 (kupljen v 5. razredu) 

0,00 € 

                                                                                                                    Skupaj: 50,80 € 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMET - KUPITE SAMI 

 

italijanščina E. Ercolino, T. A. Pellegrino: AMICI D'ITALIA 1: učbenik za italijanščino. 

MKT, EAN: 9788853615114 (kupljen v 7. razredu) 

E. Ercolino, T. A. Pellegrino: AMICI D'ITALIA 1, delovni zvezek za 

italijanščino. MKT, EAN: 9788853615121 (kupljen v 7. razredu) 

0,00 € 

 

0,00 € 

nemščina G. Motta et al: MAXIMAL 3, komplet učbenika, delovnega zvezka in 

interaktivnega gradiva za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu. Rokus 

Klett, EAN: 3831075929036 

33,40 € 

  

ŠOLSKE POTREBŠČINE - KUPITE SAMI 

 

slovenščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)  

angleščina 1 velik črtasti zvezek (A4-format)  

geografija 1 veliki zvezek, mali karo (A4-format), barvice, šestilo     

zgodovina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format)   

matematika 4 veliki zvezki (A4-format), mali karo, šestilo, geotrikotnik, tehnično računalo 

(kalkulator) 

likovna 

umetnost 

splošne potrebščine: 8 risalnih listov, škarje, lepilo, šilček; risanje: 1 mehak lesen svinčnik 

(2b-6b), flomastri; slikanje: tempera barvice, 2 čopiča (tanek in debel), paleta in lonček 

glasbena 

umetnost 

1 notni zvezek 20 za 20, veliki A4, 20-listni (Kopija Nova) 

fizika 1 veliki zvezek, mali karo (A4-format), šestilo, geotrikotnik, tehnično računalo 

biologija  1 veliki črtasti zvezek, mapa, pisalo, barvice, šilček, radirka, škarje, lepilo                         

kemija 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) (lahko iz 8. razreda), tehnično računalo (kalkulator) 

šport športna oprema (kratke hlače ali trenirka in majica s kratkimi rokavi), copati z nedrsečim 

podplatom ali športni copati 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

italijanščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) (zaželeno je, da je zvezek iz 8. r.), mapa A4 z elastiko 

(za shranjevanje delovnih listov) 

nemščina 1 veliki črtasti zvezek (A4-format) (zaželeno je, da je zvezek iz 8. r.)       

 

 

 

 

 


