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2017/18. 
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Svet staršev je na svoji seji dne 12. 6. 2017 potrdil seznam učbenikov in ostalega 

gradiva s pripomočki za šolsko leto 2017/18. 
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1. razred – Kanal 

 

 

 

Glede na okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo v šolskem letu 

2017/18 šola prejela sredstva za nakup učnih gradiv za prvošolce, zato boste ta gradiva 

prejeli prvi šolski dan. 

 

Potrebščine, ki jih kupite sami: 

 

- nahrbtnik oz. šolska torba 

- 2 velika črtana zvezka brez roba (11 mm) 

- 1 velik brezčrtni zvezek  

v kolikor bo otrok obiskoval TJA še 1 velik brezčrtni zvezek  

- trša mapa z elastiko (za liste A4 format) 

- beležka 

- suhe barvice, vodene barvice, voščenke – debele, 1 svinčnik HB,  

12 flomastrov, radirka, šilček, škarje, 3 ploščati čopiči – št. 3, 6, 12, lepilo 

stik, risalni blok št. 5 (20-listni), kolaž papir, ravnilo s šablono (20 cm), 

plastelin, das masa – rjava 250g 

- športni copati, kratke hlače, majica s kratkimi rokavi 

- šolski copati z gumo 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

1. razred - Kal 

 

 

 

Glede na okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo v šolskem letu 

1917/18 šola prejela sredstva za nakup učnih gradiv za prvošolce, zato boste ta gradiva 

prejeli prvi šolski dan. 

 

Potrebščine, ki jih kupite sami: 

 

- nahrbtnik oz. šolska torba  

- 1 veliki karo zvezek (velikost A4) 

- 2 velika črtana zvezka brez roba (11 mm)  

- 2 velika brezčrtna zvezka  

Priporočamo zvezke Lili in Bine. Bodite pozorni, da so črte na obeh straneh lista. 

 

- trša mapa z elastiko (za liste A4 format)  

- beležka  

- suhe barvice, vodene barvice, voščenke – debele, 1 svinčnik HB,  12 

flomastrov, radirka, šilček, škarje, 3 ploščati čopiči – št. 3, 6, 12, lepilo 

stik, risalni blok št. 5 (20-listni), kolaž papir, malo ravnilo s šablono (20 cm), 

plastelin, das masa – rjava 250g. 

- športni copati, kratke hlače, majica s kratkimi rokavi 

- šolski copati z gumo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. razred - Kanal 

 gradivo 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + 

koda LILIBI, ROKUS-KLETT      (9789612716387)                PRENOVA 2016 

S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, Antus (3830017145428) 

M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, Rokus-Klett 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 

 

Potrebščine: 

- 2 mala črtana zvezka (z vmesno črto)  

- 1 mali črtan zvezek (11 mm)  

- 3 veliki črtani zvezki (9 mm)  

- 2 velika brezčrtna zvezka  

- mapa z elastiko 

- beležka  

Priporočamo zvezke Lili in Bine. Bodite pozorni, da so črte na obeh straneh lista. 

 

LIKOVNA  UMETNOST: risalni blok št. 5 (20-listni), flomastri, barvni svinčniki, 

plastelin, 3 ploščati čopiči različnih debelin, voščenke - debele, tempera barvice, paleta, 

lepilo stik, škarje, kolaž papir, svinčnik HB, radirka, šilček, ravnilo s šablono (20 cm), das 

masa – rjava 250g 

ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati 

COPATI: šolski copati z gumo  

 

Ob skrbni uporabi imajo učenci lahko iste šolske potrebščine več let. Glede uporabe 

letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu pa naj upoštevajo tudi ustna priporočila 

učiteljev. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  

V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, 

mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 

 

 

 

 

 



2. razred - Kal 

 gradivo 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, obogateni medpredmetni učni komplet 

samostojnih delovnih zvezkov za 2. razred s kodo in prilogami + 2.del delovnega zvezka 

za opismenjevanje, ROKUS-KLETT     (3831075927919)      PRENOVA 2017 

S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, Antus (3830017145428) 

M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

Potrebščine: 

- 2 velika (A4) črtana zvezka (z vmesno črto)   

- 3 veliki črtani zvezki (9 mm)   

- 1 velik brezčrtni zvezek 

- 1 velik karo zvezek (velikost A4) 

- mapa z elastiko  

- beležka   

Priporočamo zvezke Lili in Bine. Bodite pozorni, da so črte na obeh straneh lista.  

  

LIKOVNA  UMETNOST: risalni blok št. 5 (20-listni), flomastri, barvni svinčniki, 

plastelin, 3 ploščati čopiči različnih debelin, voščenke - debele, tempera barvice, paleta, 

lepilo stik, škarje, kolaž papir, svinčnik HB, radirka, šilček, ravnilo s šablono (20 cm), das 

masa. 

ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati  

COPATI: šolski copati z gumo   

 

Ob skrbni uporabi imajo učenci lahko iste šolske potrebščine več let. Glede uporabe 

letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu pa naj upoštevajo tudi ustna priporočila 

učiteljev. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  

V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, 

mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila.  



3. razred - Kanal 

gradivo 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3; 

3831075925663, samostojni delovni zvezek za glasbo v 3. razredu 

3831075925670, samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu 

3831075925694, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 3. razredu 

M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, Rokus-Klett 

N. Grošelj, M. Ribič: Lili in Bine 3, učbenik za spoznavanje okolja 

A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, Antus 

(3830017145435) 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 

 

Potrebščine: 

- 1 mali črtan zvezek (11 mm)  

- 2 mala črtana zvezka (z vmesno črto)  

- 3 veliki črtani zvezki (9 mm)  

- 1 velik brezčrtni zvezek  

- mapa z elastiko 

- beležka  

 

LIKOVNA  UMETNOST: risalni blok št. 5 (20-listni), flomastri, barvni svinčniki, 3 

ploščati čopiči različnih debelin, paleta, voščenke - debele, tempera barvice, lepilo stik, 

škarje, kolaž papir*, svinčnik HB, radirka, šilček, ravnilo s šablono (20 cm), rdeč kemični 

svinčnik, das masa – rjava 250g 

ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     

COPATI: šolski  copati z gumo 

 

Ob skrbni uporabi imajo učenci lahko iste šolske potrebščine več let. Glede uporabe 

letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu pa naj upoštevajo tudi ustna priporočila 

učiteljev. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  

V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, 

mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 

 

* kolaž papir bodo lahko uporabljali še v višjih razredih  



3. razred – Kal 

gradivo 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, učni komplet samostojnih delovnih 

zvezkov za 3. razred + koda LILIBI, ROKUS-KLETT     (3831075925700)     Novo 2015   

M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, Rokus-Klett 

N. Grošelj, M. Ribič: Lili in Bine 3, učbenik za spoznavanje okolja 

A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, Antus 

 (3830017145435) 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 

 

Potrebščine: 

- 2 mala črtana zvezka (z vmesno črto)  

- 4 veliki črtani zvezki (9 mm)  

- 1 velik brezčrtni zvezek  

- 1 velik karo zvezek (velikost A4) 

- mapa z elastiko 

- beležka  

 

LIKOVNA  UMETNOST: risalni blok št. 5 (20-listni), flomastri, barvni svinčniki, 3 

ploščati čopiči različnih debelin, paleta, voščenke - debele, tempera barvice, lepilo stik, 

škarje, kolaž papir*, svinčnik HB, radirka, šilček, ravnilo s šablono (20 cm), plastelin, 

rdeč kemični svinčnik, das masa – rjava 250g 

ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     

COPATI: šolski  copati z gumo 

 

Ob skrbni uporabi imajo učenci lahko iste šolske potrebščine več let. Glede uporabe 

letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu pa naj upoštevajo tudi ustna priporočila 

učiteljev. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  

V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, 

mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 

 

*  kolaž papir bodo lahko uporabljali še v višjih razredih  



 

4. razred – Kanal in Kal 

 

gradivo 

D. Kapko, N. Cajhen, et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, komplet samostojnih 

delovnih zvezkov za slovenščino - jezik v 4. razredu, Rokus-Klett   (9789612713799 ali 

9789612099497)                                     

I. Saksida, M. Kordigel, V. Medved Udovič: BERILO ZA RAZVEDRILO, berilo, 

ZALOŽBA IZOLIT 

M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek, 2 dela, DZS  

                                                                                                      Prenova 2012                    

S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, ANTUS 

H. Puchta, G. Gerngross, P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik za angleščino v 4. 

razredu, Založba ROKUS KLETT                     

N. Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 4, učbenik, DZS 

D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik, Naravoslovje in tehnika za 4. 

razred, prenovljen 2011, MODRIJAN                      

O. Janša Zorn, M. Umek: DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za 4. razred, prenovljen, 

MODRIJAN                                                        

F. Florjančič, S. Zajc: GRADIVA: Naravoslovje in tehnika 4, Izotech     

(9789616740241) 

ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, (1: 500 000 ali 1: 475 000) 
 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

Neobvezni izbirni predmet: 

- TEHNIKA: material naroči šola, plačilo med letom po položnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Potrebščine (4. razred) KANAL: 

 

- MAT: 1 velik zvezek visoki karo, 1 velik brezčrtni zvezek, šestilo, geotrikotnik, 

ravnilo s šablono 

- TJA, SLJ, GUM, DRU, NIT: 6 velikih črtanih zvezkov z robno črto 

- LUM: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, 

paleta, kolaž*, das masa 500 g rjave barve 

- ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati 

- ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo  

 

 

 

Potrebščine (4. razred) KAL: 

 

- MAT: 2 velika zvezka visoki karo, 1 velik brezčrtni zvezek, šestilo, geotrikotnik, 

ravnilo s šablono 

- TJA, SLJ, GUM, DRU, NIT: 6 velikih črtanih zvezkov z robno črto 

- LUM: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, 

paleta, kolaž*, voščenke, das masa 500 g rjave barve 

- ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati 

- ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo  

 

Ob skrbni uporabi imajo učenci lahko iste šolske potrebščine več let. Glede uporabe 

letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu pa naj upoštevajo tudi ustna priporočila 

učiteljev posameznih predmetov. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  

V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, 

mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 

 

*učenci lahko uporabljajo kolaž iz tretjega razreda



 

 

5. razred 

 

gradivo 

M. Bešter Turk, et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5,  samostojni delovni zvezek; 2 

dela, ROKUS-KLETT   (9789612713805 (0149));               Posodobljen 

B. Hanuš: BESEDE ZA VSEVEDE, učbenik za slovenščino - književnost v 5. razredu, 

DZS  

M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5,  delovni zvezek v 2 delih z 

medpredmetnimi vsebinami in kodo za dostop do spletnih strani,  prenova 2013, DZS  

(9789610203278) 

M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za mat. v 5. r., DZS, prenova 

2013   (9789610203261)                                                           

B. Dolenc, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 5, delovni zvezek, ANTUS 

ČUDOVITI SVET GLASBE, učbenik, DZS 

H. Puchta, G. Gerngross, P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 2, učbenik za angleščino v 5. 

razredu, Založba ROKUS KLETT                                

H. Puchta, G. Gerngross, P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 2, delovni zvezek za 

angleščino v 5. razredu, Založba ROKUS KLETT  (9781107482975) 

M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. razred, MODRIJAN     

D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za naravoslovje in tehniko za 5. 

razred, prenovljen, MODRIJAN                                       

G. Torkar,  P. B. Opaškar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, ROKUS-KLETT 

ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE – lahko lanski 

 

Za kolesarski izpit lahko kupite delovni zvezek S kolesom v promet, PRIMOTEHNA 

(neobvezno) 

 

Neobvezni izbirni predmet: 

- TEHNIKA: material naroči šola, plačilo med letom po položnici. 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

 
 

 



 

 

Potrebščine (5. razred): 

 

- MAT: 1 velik zvezek - mali karo (5 mm), 1 velik brezčrtni zvezek, šestilo, 

geotrikotnik, ravnilo s šablono   

- TJA, GUM, DRU, NIT, GOS, SLJ: 7 velikih črtanih zvezkov z robno črto (za 

GUM lahko lanski zvezek) 

- LUM*: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, 

paleta, kolaž, zelen linolej A4, kolaž 

- ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati 

- ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 

 

Ob skrbni uporabi imajo učenci lahko iste šolske potrebščine več let. Glede uporabe 

letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu pa naj upoštevajo tudi ustna priporočila 

učiteljev posameznih predmetov. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  

V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, 

mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 

 

*učenci lahko uporabljajo likovne pripomočke iz četrtega razreda



 

 

 

6. razred 

 

gradivo 

N. Cajhen, et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, komplet samostojnih delovnih 

zvezkov za slovenščino - jezik v 6. razredu,  ROKUS   (9789612713812 ali 

9789612711207) 

NOVI SVET IZ BESED 6, berilo v 6. razredu, Založba ROKUS-KLETT      

V. T. Bence, et al.: MATEMATIKA 6, I-učbenik, ZRSŠ 

N. Goodey, D. Goodey: MESSAGES 1, New Edition učbenik za angleščino v 6. razredu 

osnovne šole, ROKUS-KLETT                              

N. Goodey, D. Goodey, K. Thompson: MESSAGES 1, New Edition, delovni zvezek za 

angleščino, slovenska izdaja, Založba ROKUS-KLETT     (9789612713645 ali 

3831075927476) prenova 2014 

J. Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, učbenik, Geografija za 6. razred, 

MODRIJAN                                                 

J. Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, delovni zvezek, Geografija za 6. razred, 

MODRIJAN  ( 9789612417086)            Prenovljeno s kodo za dostop do interaktivnega 

učbenika              

O. Janša Zorn, A. Kastelic, G. Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, učbenik, 

MODRIJAN 

O. J. Zorn, A. Kastelic, G. Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, delovni zvezek s 

kodo za dostop do interaktivnega učbenika,                                         MODRIJAN 

A. Šargo, S. A. Glažar, M. Slavinec: 

AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu, DZS 

P. Dermota: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, e-učbenik, VIDEOFON 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, e-učbenik, Založba Rokus-Klett 
 

 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

 



 

 

 

 

 

Potrebščine (6. razred): 
 

- MAT: 2 velika zvezka mali karo, geotrikotnik, šestilo, radirka, svinčnik HB 

- SLJ: 2 velika črtana zvezka, 2 mala črtana zvezka 

- TJA: 2 velika črtana zvezka, 1 mali črtan zvezek 

- ZGO: 1 velik črtan zvezek 

- GEO: 1 velik črtan zvezek     

- NAR*: 1 velik črtan zvezek 

- GOSP: 1 velik črtan zvezek 

- GUM*: 1 velik črtan zvezek 

- TIT: 1 velik brezčrtni zvezek, navadna svinčnika: B in H  

Material (les, papir …) naroči šola, plačilo med šolskim letom po položnici. 

- LUM: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, 

paleta, kolaž – pripomočki so lahko lanski 

- ŠPORT: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     

- ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 

 

Priporočamo nabavo atlasa, ki ga bodo učenci uporabljali še v nadaljnjih letih šolanja. V 

šoli uporabljamo S. Brinovec: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, 2. izdaja, 4. 

ponatis, MKZ, 2015. 

 

*Glede uporabe letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu naj učenci upoštevajo tudi 

ustna priporočila učiteljev posameznih predmetov. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  

V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, 

mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 

  



 

 

7. razred 

 

gradivo 

M. Blažič: NOVI SVET IZ BESED 7, berilo za 7. razred, ROKUS 

M. Bešter,  et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek z 

rešitvami za 7. razred,  ROKUS (EAN: 9789612714123/9428)                       

V. T. Bence et al.: MATEMATIKA 7, i-učbenik,  ZRSŠ 

D. GOODEY, N. GOODEY: MESSAGES 2, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne 

šole, ROKUS-KLETT 

N. Goodey, D. Goodey, D. Bolton: MESSAGES 2,NEW EDITION, delovni zvezek za 

angleščino, slovenska izdaja, novo 2016, ROKUS-KLETT (3831075927469 ali 

9789612716714) 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, e-učbenik, Založba Rokus-Klett  

J. Senegačnik: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, učbenik, MODRIJAN 

J. Senegačnik, B. Drobnjak: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, delovni zvezek, 

MODRIJAN                                  

O. Janša Zorn, D. Mihelič: OD PRAZGODOVINE SKOZI STARI IN SREDNJI VEK - 

koraki v času, učbenik za zgodovino v 7. razredu, DZS 

G. Škraba, F. R. Kosmač: ZGODOVINA 7, vaje in naloge, KARANTANIJA DEBORA 

A. Šargo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik, DZS 

P. Dermota: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, e-učbenik, VIDEOFON 

P. Karba, D. Lašič, N. Jesenko: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER 

ETIKA 7, učbenik, prenova 2012, MKZ       

 

 

IZBIRNI PREDMETI: 7. – 9. razred 

 

ITALIJANŠČINA  

T. Marin – A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, učbenik + CD v 7. in 

8.razredu 
 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

 

 

 



 

 

Potrebščine (7. razred): 

 

- MAT*: 2 velika zvezka mali karo (40-listni), geotrikotnik, šestilo, radirka, 

svinčnik, zaželena možnost uporabe računalnika doma 

- SLJ: 2 mala črtana zvezka (lahko lanska), 2 velika črtana zvezka 

- TJA: 2 velika črtana zvezka, 1 mali črtan zvezek 

- ZGO: 1 velik črtan zvezek 

- GEO: 1 velik črtan zvezek 

- NAR*: 1 velik črtan zvezek  

- GUM: 1 velik črtan zvezek 

- DKE: 1 velik črtan zvezek 

- TIT: 1 velik brezčrtni zvezek (zvezek iz 6. razreda), navadna svinčnika: B in H, 

geometrijsko orodje kot pri MAT  

Material (akrilno steklo …) naroči šola, plačilo med letom po položnici. 

- LUM:  lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, kolaž papir, 

škarje, paleta – pripomočki so lahko lanski 

- ŠPORT: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     

- ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 

- izbirni predmeti: 

o gledališki klub - velik črtan zvezek 

o italijanščina – velik črtan zvezek 

o obdelava gradiv les – brezčrtni zvezek od TIT, ostali material naroči 

šola, plačilo med letom po položnici 

 

Nabavo atlasa smo priporočali ob vstopu v 6. razred. Učenci ga bodo uporabljali tudi v 7. 

razredu in še v nadaljnjih letih šolanja. V šoli uporabljamo S. Brinovec: Atlas sveta za 

osnovne in srednje šole, 2. izdaja, 4. ponatis, MKZ, 2015. 

 

*Glede uporabe letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu naj učenci upoštevajo tudi 

ustna priporočila učiteljev posameznih predmetov. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  

V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, 

mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila.  



8. razred 

 

gradivo 

D. Kapko, N. Cajhen: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek, 

ROKUS ( 9789612710187 ali 9789612714130) 

M. Cirman, L. Golc, et al.:SPLETAJ NITI DOMIŠLJIJE, berilo, DZS 

M. Groše Pihler et al.: MATEMATIKA 8, i-učbenik,  ZRSŠ 

D. Goodey, N. Goodey, M. Craven: MESSAGES 3, učbenik za angleščino v 8. razredu 

osnovne šole, ROKUS-KLETT 

D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, delovni zvezek z zgoščenko za angleščino v 8. 

razredu osnovne šole, ROKUS-KLETT (9789612713942 oz.(5550)) 

M. Bračič et al.: GLASBENA UMETNOST 8, I – učbenik, ZRSŠ 

K. Kolenc Kolnik, et al.: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, učbenik, 

Geografija za 8. razred, MODRIJAN 

K. Kolenc Kolnik, et al: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, delovni zvezek za 

geografijo v 8. razredu, MODRIJAN 

J. Razpotnik: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino v 8. razredu, 

ROKUS-KLETT 

J. Razpotnik: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, delovni zvezek, ROKUS-KLETT            

(9789612710101 ali 9789612714086)              Posodobljen 

M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. 

razred,  prenovljeno, MODRIJAN       

B. Beznec e tal: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, prenovljeno, 

MODRIJAN           

M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, DZS 

P. Dermota: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, e-učbenik, VIDEOFON 

P. Karba, N. Jesenko: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 8, 

učbenik, prenova 2012,  MKZ        

 

IZBIRNI PREDMETI: 7. – 9. razred 

ITALIJANŠČINA  

T. Marin – A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, učbenik + CD v 7. in 

8.razredu 

M. Lipman: Harijeva odkritja: Filozofija za otroke: delovni zvezek za izbirni predmet 

Kritično mišljenje za 7.razred OŠ, Ljubljana, Krtina, 2003 
 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

 

 



 

Potrebščine (8. razred): 

- MAT*: 2 velika zvezka mali karo (40–listni), geotrikotnik, šestilo, radirka, 

svinčnik, zaželena možnost uporabe računalnika doma 

- SLJ: 2 mala črtana zvezka, 2 velika črtana zvezka (lahko lanski) 

- TJA: 2 velika črtana zvezka, 1 mali črtan zvezek 

- ZGO: 1 velik črtan zvezek       

- GEO*: 1 velik črtan zvezek 

- BIO*: 1 velik črtan zvezek    

- KEM: 1 velik črtan zvezek  

- FIZ: 1 velik zvezek mali karo, geometrijska orodja, zaželena možnost uporabe 

računalnika doma 

- GUM*: 1 velik črtan zvezek  

- DKE*: 1 velik črtan zvezek  

- TIT: 1 velik brezčrtni zvezek (zvezek iz 6. in 7. razreda), navadna svinčnika: B 

in H, geometrijsko orodje kot pri MAT  

Material (kovine, pločevina …) naroči šola, plačilo med letom po položnici. 

- LUM:  lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, 

paleta, zelen linolej, kolaž – pripomočki so lahko lanski 

- ŠPORT: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     

- ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 

- izbirni predmeti: 

o gledališki klub - velik črtan zvezek 

o italijanščina – velik črtan zvezek (lanski) 

o obdelava gradiv les – brezčrtni zvezek od TIT, ostali material naroči 

šola, plačilo med letom po položnici 

 

Nabavo atlasa smo priporočali ob vstopu v 6. razred. Učenci ga bodo uporabljali tudi v 8. 

razredu in še v nadaljnjih letih šolanja. V šoli uporabljamo S. Brinovec:  Atlas sveta za 

osnovne in srednje šole, 2. izdaja, 4. ponatis, Mladinska knjiga, 2015. 

 

*Glede uporabe letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu naj učenci upoštevajo tudi 

ustna priporočila učiteljev posameznih predmetov. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne. V kolikor učenec učbenika ne 

odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, mu ga zaračunamo. Starši ste 

dolžni položnico poravnati v roku plačila.  



 

9. razred 

 

gradivo 

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk, et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, 

samostojni delovni zvezek, ROKUS-KLETT   9789612711238 

M. Honzak: SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za 9. razred, MKZ 

M. Gorše Pihler: MATEMATIKA 9, i-učbenik, ZRSŠ 

D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, učbenik za pouk angleščine v 9. razredu 

osnovne šole, Založba ROKUS KLETT 

M. Levy, N. Goodey, D. Goodey: MESSAGES 4, delovni zvezek za pouk angleščine v 9. 

razredu osnovne šole, Založba ROKUS KLETT   (9789612095666 ali 9789612713966) 

P. Brodnik Juhart et al.: GLASBENA UMETNOST 9, I – učbenik, ZRSŠ 

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

ROKUS-KLETT 

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEMO PRETEKLOST 9, delovni zvezek za zgodovino 

prenova 2013, ROKUS-KLETT 

J. Senegačnik: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, učbenik, Modrijan                   
J. Senegačnik, Otič: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, delovni zvezek s kodo za dostop do 

interaktivnega učbenika, Modrijan          

B. Beznec e tal: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za fiziko za 9. razred OŠ, Modrijan                                                                                         

          

M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. 

razred, prenovljeno , MODRIJAN        

M. Svečko, A. Gorjan: SPOZNAVAM ŽIVI SVET, učbenik za biologijo v 9. r, DZS 

ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, (1: 500 000 ali 1: 475 000) – nabavili ste ga v 4. oz. 

5. razredu 
 

 

IZBIRNI PREDMETI: 7. – 9. razred 

 

ITALIJANŠČINA  

T. Marin – A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, učbenik + CD v 7. in 

8.razredu 

M. Lipman: Harijeva odkritja: Filozofija za otroke: delovni zvezek za izbirni predmet 

Kritično mišljenje za 7.razred OŠ, Ljubljana, Krtina, 2003 
 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci  

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 



 

 

 

Potrebščine (9. razred): 

 

- MAT*: 2 velika zvezka mali karo (40-listni), geotrikotnik, šestilo, radirka, 

svinčnik, zaželena možnost uporabe računalnika doma 

- SLJ: 2 mala zvezka s sponkami, 3 mali črtani zvezki (lahko lanski) 

- TJA: vpenjalna mapa A4 z razdelilci (1), veliki črtani listi 

- ZGO: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski 

- GEO: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski 

- BIO: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski  

- FIZ: 1 velik zvezek mali karo (lahko lanski), geometrijsko orodje, doma na voljo 

uporaba računalnika - zaželeno 

- KEM: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski  

- GUM: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski  

- LUM: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, 

paleta, kolaž – pripomočki so lahko lanski 

- ŠPORT: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     

- ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 

- izbirni predmeti: 

o gledališki klub - velik črtan zvezek 

o italijanščina – velik črtan zvezek (lanski) 

o obdelava gradiv les – brezčrtni zvezek od TIT, ostali material naroči 

šola, plačilo med letom po položnici 

 

*Glede uporabe letošnjih zvezkov v naslednjem šolskem letu naj učenci upoštevajo tudi 

ustna priporočila učiteljev posameznih predmetov. 

 

NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 

Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti nepoškodovani in 

čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  

V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem letu, 

mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 

 


