
 

Celje, 1. 6. 2021 
 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV  
ZA 8. RAZRED OŠ za šolsko leto 2021/2022 

 
 
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 2021/2022 iz šolskega 
učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za 8. razred OŠ.  

 

Št. Predmet: Naslov učbenika: 

1. slovenščina NOVI SVET IZ BESED 8: berilo v 8. razredu osnovne šole, 
Založba Rokus Klett 

2. matematika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8: učbenik za  matematiko v 8. 
razredu osnovne šole , 2. izdaja, Založba Rokus Klett 

3.  geografija RAZISKUJEM NOVI SVET 8: učbenik za geografijo v 8. 
razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett 

4.  zgodovina RAZISKUJEM PRETEKLOST 8: učbenik za zgodovino v 8. 
razredu osnovne šole, 2. izdaja, Založba Rokus Klett  

5.  fizika MOJA PRVA FIZIKA 1: učbenik za fiziko v 8. razredu osnovne 
šole, prenovljena izdaja, Založba Modrijan 

6. kemija KEMIJA DANES 1: učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne 
šole Založba DZS 

7. biologija DOTIK ŽIVLJENJA 8 : učbenik za pouk biologije v 8. razredu 
osnovne šole, Založba Rokus Klett 

8. tehnika in 
tehnologija 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8: učbenik za pouk tehnike in 
tehnologije v 8. razredu osnovne šole, Založba Izotech  

9. angleščina MESSAGES 3: učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne 
šole, Založba Rokus Klett 
 
 

10.  nemščina 
(izbirni 
predmet) 

MAGNET 2: učbenik za neobvezni drugi tuji jezik nemščina 
v 8. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett 
 

 
Učbeniški komplet v tabeli ne vključuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih 
morate starši kupiti sami.  
 
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 2021/2022 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:                                                   Ravnatelj: 
Bernardka Zupanc, univ. dipl. bibl.                                         Branko Močivnik, prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV 
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 – 8. 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. 
Delovne zvezke, delovne učbenike in ostale potrebščine kupite sami. 
   

Št. Predmet: Naslov delovnega zvezka 

1. slovenščina SLOVENŠČINA V OBLAKU 8: samostojni delovni zvezek za 
slovenščino v 8. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett 
 
EAN 789612718671 

2. angleščina MESSAGES 3: delovni zvezek z zgoščenko za angleščino v 8. 
razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett 
 
EAN 9789612713942 

3. tehnika in 
tehnologija 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8: delovni zvezek z delovnim 
gradivom za tehniko in tehnologijo v 8. razredu osnovne 
šole, Založba Izotech 
 
EAN  9789619104873 

4. geografija IzziRokus Geografija 8: interaktivni delovni zvezek z 
interaktivnimi nalogami za predmet geografija v 8. razredu 
osnovne šole, Založba Rokus Klett (e-gradivo) 
 
EAN 3831075931619 

5. zgodovina RAZISKUJEM PRETEKLOST 8: samostojni delovni zvezek za 
zgodovino v 8. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett 
 
EAN 9789612717896 

6 domovinska 
in 
državljanska 
kultura in 
etika 

JAZ, MIDVA, MI 8: samostojni delovni zvezek za 
domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu 
osnovne šole, Založba Rokus klett 
 
EAN 9789612719319 

   

7. nemščina 
(izbirni 
predmet) 

MAGNET 2, delovni zvezek za drugi tuj jezik v 8. razredu 
osnovne šole, Založba Rokus Klett  
(kupijo učenci, ki so izbrali nemščino kot izbirni predmet) 
EAN 9789612711078 

   
                                                                                       
                                                      Ravnatelj:  
                      Branko Močivnik, prof.  



 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
8. RAZRED OŠ 

 
 
Slovenščina 

-  črtan zvezek A4 z robom, 60 listni 
 

Glasbena umetnost 

- črtan zvezek z robom (iz 7. razreda)         
 
Šport 

- ustrezna oblačila in obutev (bombažna majica s kratkimi rokavi, kratke hlače 
ali triko, športni copati) 

 
Tehnika in tehnologija 

- A4 zvezek, nizki karo 
- svinčnika H, HB 
- geotrikotnik in ravnilo (30 cm)  

 
Likovna umetnost 

- A4 zvezek, brezčrtni 
 

Učenci dobijo material za likovno umetnost v šoli. Stroške boste poravnali po položnici 
v mesecu septembru 2021. 
 
Geografija, zgodovina, državljanska in domovinska kultura ter etika 

- črtan zvezek A4 z robom, 60 listni (ZGO) 
- črtan zvezek A4 z robom, 60 listni (GEO) 
- črtan zvezek A4 z robom, 60 listni (DDE) 

 
Kemija in biologija 

- črtan zvezek A4 z robom, 60 listni (KEM) 
- črtan zvezek A4 z robom, 60 listni (BIO) 
- periodni sistem elementov (KEM) 

 
Matematika, fizika 

- zvezek A4, nizki karo (MAT) 
- šestilo, geotrikotnik, tehnični svinčnik, radirka 
- zvezek A4, nizki karo (FIZ) 
 

Astronomija (izbirni predmet) 

- zvezek A4, nizki karo, 60 listni 
 
Angleščina, nemščina 

- črtan zvezek A4 z robom, 60 listni (ANG) 
- črtan zvezek A4 z robom, 60 listni (NEM) 
- beležka s črto za slovarček - priporočeno 

 

 


