
Spoštovani starši! 

 

Na naslednjih straneh vam predstavljamo vsa učna gradiva, ki jih bo vaš otrok 

potreboval v naslednjem šolskem letu. 

Ob tem vam sporočamo tudi to, da  za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada 

učencem letos ne bo potrebno oddajati naročilnice (kot prejšnja leta).  

Ker so učbenike že nekaj let zapovrstjo naročili vsi učenci, smo naročilnice umaknili. 

Če pa si morda kdo NE BO želel izposoje šolskih učbenikov, pa naj to, prosimo čimprej, 

sporoči po e-pošti na naslov danica.dolar@guest.arnes.si 

Kljub temu, da ne bo naročilnic, pa v zvezi z ravnanjem učbenikov ostajajo enaka 

navodila. 

Nakup in izposojnino učbenikov sicer plača Ministrstvo za šolstvo in šport, je pa vsak 

učenec dolžan upoštevati, da uporablja skupno, šolsko lastnino, do katere naj ima 

odgovoren odnos.  

Vsak učenec se mora v učbenik čitljivo podpisati (z modrim kemičnim svinčnikom). 

Učbenik mora oviti (papir, plastični ovitek, prozorna samolepilna folija). 

 Če učenec učbenik poškoduje ali ga izgubi, naj čimprej sporoči učitelju in/ali knjižničarki. 

Starši boste v tem primeru prejeli obvestilo, nato pa plačali odškodnino, v skladu s 

Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. 

Učenci bodo učbenike menjali v naslednjih dveh tednih, od višjih razredov k nižjim. 

Pogoj za izposojo učbenikov za naslednje šolsko leto je, da učenec vrne vse letošnje 

učbenike in tudi knjige iz knjižnice. 

Učbenike, kjer so predvidene nove nabave (menjava učbenika, dokupi) bodo učenci 

prejeli septembra. 

Dodatno:  starši, ki imate v šoli 2 ali več otrok v zaporednih razredih, pošljite sporočilo o 

tem na zgornji e-naslov.  Učbeniki vašega starejšega otroka lahko ostanejo doma za 

mlajšega, ki obiskuje en nižji razred za prvim, podatke pa ustrezno prenesemo. 

Vašemu otroku želimo uspešen zaključek šolskega leta. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:danica.dolar@guest.arnes.si


 
OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO                 
BRDO,  PŠ BLAGOVICA,  PŠ KRAŠNJA 
 

 
1. RAZRED 

 
 

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022  
        
    Oznaka: 
 

 - KUPITE SAMI 
 
 
MEDPREDMETNA ZNANJA 

STARŠI DOBITE NA RODITELJSKEM SESTANKU V AVGUSTU (BREZPLAČNO, PLAČA MIZŠ ):  
Mali komplet LILI IN BINE 1 – medpredmetni delovni zvezki  v 4 delih, 1. del delovnega zvezka za 
opismenjevanje, priloga Rišem črte 1 in koda za LILIBI (EAN 3830064620695), Rokus Klett  

 
SLOVENSKI JEZIK 
 
      velik zvezek – A4  Lili in Bine ali Tako lahko ali Ajda:  po obeh straneh črtasti, 11 mm           

 
MATEMATIKA 
 

       velik zvezek – A4  Lili in Bine ali Tako lahko ali Ajda: 1cm karo 
 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

       velik brezčrtni zvezek  A4  Lili in Bine ali Tako lahko ali Ajda 
 

GLASBENA UMETNOST 
 

       velik brezčrtni zvezek  A4  Lili in Bine ali Tako lahko ali Ajda 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ANGLEŠČINA 
 

       velik brezčrtni zvezek A4 - 80 listni Lili in Bine ali Tako lahko ali Ajda 
 

 OSTALI PRIPOMOČKI ( vsi naj bodo podpisani z otrokovim imenom ) 
 

Mapa z elastiko, 2 svinčnika, barvice, flomastri, mala šablona, radirka, šilček (s posodico), kolaž 
barvni papir, vodene barvice, 3 ploščati čopiči različnih debelin, lonček za vodo, risalni blok + 20 
listov, vodoodporne voščenke, lepilo v stiku, škarje,  das masa (500g bele ali rjave barve), gobica 
(ne valjček), velika majica za zaščito oblačil pri likovnem pouku. 

 
 ŠPORT 

 
o Športna oprema: športni copati, kratke hlače ali pajkice, majica s kratkimi rokavi ali dres, elastika 

za spenjanje daljših las. 
o Ure in nakit je treba pred vadbo sneti! 
o Nošenje navadnih očal ni priporočljivo. Uporabiti je treba športno prirejena očala ali leče.             

 

 
 
 
 



 
OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO  
BRDO,  PŠ BLAGOVICA,  PŠ KRAŠNJA                                 
 
2. RAZRED   
 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN 
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

Oznaki:  

US – UČBENIŠKI SKLAD, izposoja v šoli - brezplačno 

 KUPITE SAMI 
 
 
MEDPREDMETNA ZNANJA 
 

PO POŠTI  PREJMETE NA DOMAČI NASLOV (BREZPLAČNO, PLAČA MIZŠ ):  
LILI IN BINE 2, OSNOVNI KOMPLET (medpredmetni učni komplet) s samostojnimi delovnimi zvezki za 2. 
razred s kodo in prilogami, Rokus Klett (EAN-KODA: 3831075927001) 
 

SLOVENSKI JEZIK 
 
US -  LILI IN BINE 2, berilo za slovenščino – književnost v 2. razredu, Rokus Klett  

 velik zvezek A4 – črtasti z vmesno črto, ABC-zvezek z malimi tiskanimi črkami (EAN-KODA: 
3831075929616) 

 velik zvezek A4 – črtasti z vmesno črto, ABC-zvezek z malimi in velikimi pisanimi črkami (EAN-KODA: 
3831075929623) 

 velik zvezek A4 Lili in Bine ali Tako lahko (latajna) po obeh straneh z vmesno črto 

 
MATEMATIKA  
 

 velik zvezek A4 Lili in Bine ali Tako lahko, 1cm karo  
 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

 velik brezčrtni zvezek A4 Lili in Bine ali Tako lahko  
 

TUJI JEZIK  - ANGLEŠČINA  
 

 velik brezčrtni zvezek A4 - 80 listni Lili in Bine ali Tako lahko 
 

 
 OSTALI PRIPOMOČKI ( vsi naj bodo podpisani z otrokovim imenom ) 

Mapa z elastiko, 2 svinčnika, barvice, flomastri, mala šablona, radirka, šilček (s posodico), kolaž barvni papir, 
vodene barvice, 3 ploščatI čopičI različnih debelin, lonček za vodo, risalni blok + 30 listov, vodoodporne 
voščenke, lepilo v stiku, škarje, das masa (500g bele ali rjave), gobica (ne valjček), velika majica za zaščito oblačil 
pri likovnem pouku, 2 črna flomastra, velika tuba bele tempere;  
samo 2.a in 2.b: mali A5 črtasti zvezek  
 
 

 ŠPORT 
Športna oprema: športni copati, kratke hlače ali pajkice, majica s kratkimi rokavi ali dres, elastika za spenjanje 
daljših las. 
Ure in nakit je treba pred vadbo sneti! 
Nošenje navadnih očal ni priporočljivo. Uporabiti je treba športno prirejena očala ali leče. 
 
Če ima vaš otrok zahtevane potrebščine že od prej, novih ni potrebno kupovati!    



 
 
OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO   
BRDO, PŠ BLAGOVICA, PŠ KRAŠNJA 
 

3. RAZRED  
    

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN 
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

Oznaki:  

US – UČBENIŠKI SKLAD, izposoja v šoli (brezplačno) 

 KUPITE SAMI 

 
MEDPREDMETNA ZNANJA 

 
PO POŠTI PREJMETE NA DOMAČI NASLOV (BREZPLAČNO, PLAČA MIZŠ ):    
 LILI IN BINE 3, KOMPLET A samostojni delovni zvezki s prilogo za angleščino in malo knjižico poskusov in 
opazovanj + koda Lilibi, novo 2018, Rokus Klett (EAN – 3831075928473) 

 
SLOVENSKI JEZIK 

 
US – LILI IN BINE 3, berilo za slovenščino – književnost v 3. razredu, Rokus Klett  
         (EAN  9789612712785)  
 2 velika zvezka A4 Lili in Bine ali Tako lahko (latajna) po obeh straneh z vmesno črto 

 
MATEMATIKA  

 
PO POŠTI PREJMETE NA DOMAČI NASLOV (BREZPLAČNO, PLAČA MIZŠ ):    
RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 3, vadnica za matematiko, Rokus Klett (EAN  3831075927445) 

 2 velika zvezka A4 Lili in Bine ali Tako lahko, 1cm karo  
 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

 velik zvezek A4  Lili in Bine ali Tako lahko  (latajna) po obeh straneh z vmesno črto 
 
GLASBENA UMETNOST 

 
 velik zvezek A4 Lili in Bine ali Tako lahko  (latajna), ena stran brezčrtna, ena stran z vmesno črto 

 
TUJI JEZIK  - ANGLEŠČINA 

 
 velik zvezek A4 Tako lahko 80 listni (latajna) – po obeh straneh z vmesno črto 

 
 

 OSTALI PRIPOMOČKI ( vsi podpisani z otrokovim imenom ) 
Mapa z elastiko, 2 svinčnika, barvice, flomastri, mala šablona, nalivno pero, radirka, šilček (s posodico), kolaž 
barvni papir, tempera barvice, 3 ploščati čopiči različnih debelin, lonček za vodo, risalni blok + 40 listov, 
vodoodporne voščenke, lepilo v stiku, škarje, plastelin, paleta za mešanje barv, velika majica za zaščito oblačil pri 
likovnem pouku, velika tuba bele tempere, 2 dodatna črna flomastra, večja beležka (črtasta) ali mali A5 zvezek. 
 

 ŠPORT 
Športna oprema: športni copati, kratke hlače ali pajkice, majica s kratkimi rokavi ali dres, elastika za spenjanje 
daljših las. 
 
Ure in nakit je treba pred vadbo sneti! 
Nošenje navadnih očal ni priporočljivo. Uporabiti je treba športno prirejena očala ali leče. 
 
Če ima vaš otrok zahtevane potrebščine že od prej, novih ni potrebno kupovati! 



 
 

OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO 

BRDO, PŠ BLAGOVICA, PŠ KRAŠNJA 

 

4. RAZRED  
   

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN 
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

Oznaka: 

 US – UČBENIŠKI SKLAD, izposoja v šoli (brezplačno) 

 KUPITE SAMI 
 
SLOVENSKI JEZIK 
US – M. Blažič, G. Kos et. al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, Rokus Klett, EAN 9789612719302  

 Kapko, Cajhen…:GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 – izdaja s plusom; samostojni delovni zvezek za slovenščino 
– jezik, 2 dela, posodobljen; Rokus Klett, EAN 9789612719296 

 Velik zvezek A4 črtasti  
 
MATEMATIKA 
US –  Cotič.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, prenovljen učbenik, 2016, DZS, EAN 9789610207429  

 M. Rugelj et. al.: MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek, 2 dela, NOVO 2016, MKZ 
EAN 9789610143611 in 9789610143628 

 Velik brezčrtni zvezek A4 -  za geometrijo 
 Velik zvezek A4 – visoki karo 
 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
US –  Krnel.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, prenovljen učbenik za 4. razred, Modrijan, EAN 9789617053357 

 Florjančič..: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, praktično gradivo, Izotech, EAN 9789616740241 

 Velik črtast zvezek A4  
 
DRUŽBA 
US –  M. Umek et. al.:DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik 2012, Modrijan, EAN 9789612416294  

 Velik črtast zvezek A4  
 

ANGLEŠKI JEZIK 
US – Lauder…et.al: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik, EAN 9780194034845, MKT  - NOVO v 2021/22 

 Lauder…et.al: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek, EAN 9780194617420, MKT 
 Velik črtasti zvezek A4,  
 Mali črtasti A5 zvezek (kupite septembra, po dogovoru z učiteljico) 
 

GLASBENA UMETNOST 
 Velik črtasti zvezek 

 
LIKOVNA UMETNOST 
 
Risalni blok + 30 listov, kolaž barvni papir, 5 tempera barv – velika tuba ( 42 ml ): rdeča (cinober), modra (cian), rumena, 
bela, črna;  lonček za vodo, paleta, 3 ploščati čopiči različnih debelin, 3 okrogli čopiči različnih debelin, vodoodporne 
voščenke, oglje, lepilo Mekol, stara majica za zaščito 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ŠPORT 
 

 športne kratke hlače brez našitih žepov in dodatkov ( okrasni gumbi, zadrge, kovinski in plastični   

okrasni našitki) 

 pajkice – kratke ali dolge 

 dolge športne hlače za ples in aerobiko, ki so primerne športni aktivnosti (visok pas in ravne hlačnice) 

 športna majica s kratkimi rokavi, segajoča preko pasu  

 
Obutev za zunanja igrišča (atletika in igre z žogo): 
 vse vrste obutve z ne predebelimi gumijastimi podplati, ki omogočajo varno in lahko  vadbo.  

 Usnjeni čevlji in usnjen podplat; sandali, natikači in škornji niso dovoljeni! 

Obutev za telovadnico: 
 vse vrste copat, ki so dovoljeni za hojo v šoli in športni copati za dvoranske aktivnosti, primerni za 

posamezno športno panogo, ki omogočajo varno vadbo in dobro izvedbo ter ne puščajo sledov na tleh  

 elastika za spenjanje daljših las (velja za dekleta in fante) 

Glede nošenja navadnih očal: nošenje navadnih očal ni priporočljivo, priporočamo očala, ki so prirejena za 
šport ali leče 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  
 
 
NEMŠČINA 1  
 

 DAS ZAUBERBUCH 1, učbenik, MKT, EAN 9788853613400 
 DAS ZAUBERBUCH 1, delovni zvezek, MKT, EAN 9788853613417 
 Velik črtast zvezek A4 

 
 
TEHNIKA  
 

 geotrikotnik, velika šablona (30 cm), šestilo, svinčnik  

 Mapa za shranjevanje listov (lahko skupna za več predmetov) 

 Preko položnice bo potrebno plačati največ 10 € za nabavo materiala, ki ga bodo učenci 
potrebovali za izdelavo izdelkov in ga bodo dobili v šoli. 

 
 

OSTALE POTREBŠČINE 
 
Mapa z elastiko, 2 svinčnika, barvice, flomastri, rdeč kemični svinčnik, nalivno pero, velika šablona (30 cm), 
geotrikotnik, radirka, šilček, škarje - srednje velikosti, lepilo v stiku, lepilni trak – selotejp, šestilo 
 
Opombe: 
 
 NE  kupujte zvezkov TAKO LAHKO, ampak NAVADNE! 
 Če ima vaš otrok zahtevane potrebščine že od prej, novih ni potrebno kupovati! 
 

 
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE! 



OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO 
BRDO, PŠ BLAGOVICA, PŠ KRAŠNJA 
 
5. RAZRED        
 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN 
ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

Oznaka: 

 US – UČBENIŠKI SKLAD, izposoja v šoli (brezplačno) 

 KUPITE SAMI 
 
SLOVENSKI JEZIK 
 
US – M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, Rokus Klett, EAN koda 9789612716875  
  D. Kapko, S. Čadež...: RADOVEDNIH PET 5; samostojni delovni zvezek za slovenščino  

v 5. razredu osnovne šole, 1. in 2. del; Založba Rokus Klett, EAN koda 3831075927339 

 1 velik črtasti zvezek 
 
ANGLEŠKI JEZIK 
 
US - Maidment…: HAPPY STREET 2, NEW EDITION, učbenik, MKT, EAN 9780194730846  

 Maidment…HAPPY STREET 2, prenovljen delovni zvezek, MKT, EAN 9780194730877 
 Velik črtasti zvezek A4 
 Mali črtast A5 zvezek (kupite septembra, po dogovoru z učiteljico)  

 
MATEMATIKA 
 
US – Cotič…SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik, prenova 2013, DZS, EAN 9789610203261 

 M. Rugelj et al: MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 2 dela, MKZ, EAN 9789610143635 in 
9789610143642 

 Velik karirast zvezek A4 - visoki ozki karo,  
 Velik brezčrtni A4 zvezek 

 
DRUŽBA 
 
US – Umek…: DRUŽBA IN JAZ 2, prenovljen učbenik, MODRIJAN, EAN 9789617070316 

 Velik črtasti zvezek A4 
 Plastificiran zemljevid Slovenije, DZS, EAN 9789610201892 
 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
 
US – Krnel…OD MRAVLJE DO SONCA 2, prenovljen učbenik, MODRIJAN, EAN 9789617053364 

 Florjančič…: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, praktično gradivo,  IZOTECH, EAN 9789616740258 
 Velik črtasti zvezek A4 

 
GLASBENA UMETNOST  
 

 Velik črtasti zvezek  
 
GOSPODINJSTVO 
 
US- Torkar…GOSPODINJSTVO 5, prenovljen učbenik, ROKUS KLETT, EAN 9789612710057  

 Velik črtasti zvezek A4 
 
 
 



 
 
LIKOVNA UMETNOST 
 
risalni blok s 30 listi (lahko od prej), 5 tempera barv – velika tuba (42 ml): rdeča (cinober), modra (cian), rumena, 
bela, črna; lonček za vodo, paleta, 3 čopiči različnih debelin – ploščati (npr. 15 mm, 5 mm, 1 mm), 3 čopiči 
različnih debelih – okrogli, paleta, vodoodporne voščenke, oglje, tuš, kolaž papir, lepilo za les (mekol), das masa, 
stara majica za zaščito. 
 
ŠPORT 
 

 športne kratke hlače brez našitih žepov in dodatkov ( okrasni gumbi, zadrge, kovinski in 

plastični   okrasni našitki) 

 pajkice – kratke ali dolge 

 dolge športne hlače za ples in aerobiko, ki so primerne športni aktivnosti (visok pas in ravne 

hlačnice) 

 športna majica s kratkimi rokavi, segajoča preko pasu  

 
Obutev za zunanja igrišča (atletika in igre z žogo): 
 vse vrste obutve z ne predebelimi gumijastimi podplati, ki omogočajo varno in lahko  vadbo.  

 Usnjeni čevlji in usnjen podplat, sandali, natik in škornji niso dovoljeni! 

Obutev za telovadnico: 
 vse vrste copat, ki so dovoljeni za hojo v šoli in športni copati za dvoranske aktivnosti, primerni 

za posamezno športno panogo, ki omogočajo varno vadbo in dobro izvedbo ter ne puščajo 
sledov na tleh  

 elastika za spenjanje daljših las 

 

Glede nošenja navadnih očal: nošenje navadnih očal ni priporočljivo, priporoča se očala, ki so 
prirejena za šport ali leče 
 
 
 
OSTALE POTREBŠČINE 
 

 mapa z elastiko, 3 svinčniki, barvice, flomastri, rdeč kemični svinčnik, nalivno pero, radirka, 
šilček, lepilo v stiku, lepilni trak, škarje – srednje velikosti, geotrikotnik, šestilo z vijakom, ravnilo 
s šablono 30 cm, črtalnik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
NEMŠČINA 1 
 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 1, učbenik, MKT, EAN 9788853613400 
 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 1, delovni zvezek, MKT, EAN 9788853613417 
 Velik črtast zvezek A4 

 
NEMŠČINA 2 
 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 2, učbenik, MKT, EAN 9788853613431 
 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 2, delovni zvezek, MKT, EAN  9788853613448 
 Velik črtast zvezek A4 

 
 
TEHNIKA  
 

 Geotrikotnik, velika šablona (30 cm), šestilo, svinčnik 

 Mapa za shranjevanje listov (lahko skupna za več predmetov) 
 

 Preko položnice bo potrebno plačati največ 10 € za nabavo materiala, ki ga bodo učenci 

potrebovali za izdelavo izdelkov in ga bodo dobili v šoli. 

 
 
 

Če ima vaš otrok zahtevane potrebščine že od prej, novih ni potrebno kupovati! 
 

VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE! 



OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO 

 

6. RAZRED 

 

SEZNAM UČBENIKOV,  DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN 

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

Oznaka: 

US – učbeniški sklad, izposoja v šoli (brezplačno) 

 kupite sami 

 

SLOVENSKI JEZIK 

 

US – Golob…: Kdo se skriva v ogledalu?, berilo, MKZ  

 

  Cajhen, Drusany, Kapko,  Križaj Ortar in Bešter Turk: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 6 – izdaja s 

plusom, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu, Rokus Klett, EAN 9789612718466 

 

 Velik črtasti zvezek A4  

 

ANGLEŠKI JEZIK 

 

US - J. Skela, A. Gvardjančič, D. Marguč: TOUCHSTONE 6, učbenik za angleščino v 6. razredu                     

osnovne šole, Založba Obzorja, EAN 9789612303327 

 J. Skela, A. Gvardjančič, D. Marguč: TOUCHSTONE 6 NEW, delovni zvezek za angleščino v  

              6. razredu osnovne šole, Založba Obzorja, EAN 9789612305345 

 Velik črtasti zvezek A4  

 Majhen črtast A5 zvezek (kupite septembra, po dogovoru z učiteljico) 

 

GEOGRAFIJA 

 

US- Verdev:  RAZISKUJEM ZEMLJO 6  NOVO POTOVANJE,  učbenik, Rokus  Klett , EAN 978961 

 Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6  NOVO POTOVANJE, prenova 2018, delovni zvezek, Rokus  

Klett, EAN 9789612717049 

 ZEMLJEVID SVETA ( navadni ali »piši – briši« )  

 Velik črtasti zvezek A4  

 

ZGODOVINA 

 

US – KORAKI V ČASU 6, učbenik, DZS, EAN 9789610207207  

 KORAKI V ČASU 6, delovni zvezek, DZS, EAN 9789610206446 

 Velik črtasti zvezek 

 
MATEMATIKA   

 

US - Berk…: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, prenova 2013, Rokus Klett  

 D. Felda…: MATEMATIKA 6, samostojni delovni zvezek z e-gradivom v 2 delih, NOVO 2018, DZS,  

EAN 9789610209140 

 2 velika zvezka (A4) mali karo, veliki zvezek (A4) brezčrtni, manjši geotrikotnik, tehnični svinčnik, šestilo 

 

 

NARAVOSLOVJE 

 

US – A. Šorgo, S. Aleksij Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik  za  naravoslovje 

 v 6. razredu OŠ, DZS 

 SISTEM ŽIVIH BITIJ, preglednica za učence (uporaba v 6. in 7. r), Modrijan, EAN 9789612870119 

 1 velik črtasti zvezek A4 

 

 

 

 

 



GOSPODINJSTVO 

 

US – Koch…: GOSPODINJSTVO 6,  učbenik, MKT  

 velik zvezek A4 črtasti 

 predpasnik 

 največ do 5 € za nakup živil za praktične vaje (bo položnica) 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  

 

 Brezčrtni 40-listni zvezek A4, risalno orodje (veliki geotrikotnik, šestilo, svinčniki 2B, HB in 2H,  radirka), 

 Preko položnice bo potrebno plačati največ do 10 € za nabavo materiala, ki ga bodo učenci potrebovali za izdelavo 

izdelkov in ga bodo dobili v šoli. 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

      US - Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik, Rokus Klett, EAN: 9789612716172 

 velik črtasti zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST:  

Septembra boste preko položnice plačali 12 € za ves likovni material, ki ga boste dobili v šoli. 

ŠPORT: 

 športne kratke hlače brez našitih žepov in dodatkov ( okrasni gumbi, zadrge, kovinski in 

plastični   okrasni našitki) 

 pajkice – kratke ali dolge 

 dolge športne hlače za ples in aerobiko, ki so primerne športni aktivnosti (visok pas in ravne 

hlačnice) 

 športna majica s kratkimi rokavi, segajoča preko pasu  

 
Obutev za zunanja igrišča (atletika in igre z žogo): 
 vse vrste obutve z ne predebelimi gumijastimi podplati, ki omogočajo varno in lahko  vadbo.  

 Usnjeni čevlji in usnjen podplat, sandali, natik in škornji niso dovoljeni! 

Obutev za telovadnico: 
 vse vrste copat, ki so dovoljeni za hojo v šoli in športni copati za dvoranske aktivnosti, primerni 

za posamezno športno panogo, ki omogočajo varno vadbo in dobro izvedbo ter ne puščajo 
sledov na tleh  

 elastika za spenjanje daljših las 

Glede nošenja navadnih očal: nošenje navadnih očal ni priporočljivo, priporoča se očala, ki so 

prirejena za šport ali leče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

 NEMŠČINA 1 

 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 1, učbenik, MKT, EAN 9788853613400 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 1, delovni zvezek, MKT, EAN 9788853613417 

 Velik črtast zvezek A4 

 
 

 

NEMŠČINA 3 

 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 3, učbenik, MKT, EAN 9788853613462 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 3, delovni zvezek, MKT, 9788853613479 

 Velik črtast zvezek A4 

 

TEHNIKA  

 

 geotrikotnik, šestilo, svinčniki 2B, HB in 2H, radirka) 

 mapa za shranjevanje listov 

 Preko položnice bo potrebno plačati največ do 10 € za nabavo materiala, ki ga bodo učenci potrebovali za 

izdelavo izdelkov in ga bodo dobili v šoli. 
 

 

 

 

 

 

Če ima vaš otrok zahtevane potrebščine že od prej, novih ni potrebno kupovati! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO 

 

7. RAZRED 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN 

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

Oznaka: 

US – učbeniški sklad, izposoja v šoli (brezplačno) 

 kupite sami 

 

SLOVENSKI JEZIK 

 

US -  Golob…: Sreča se mi v  pesmi smeje ( berilo za sedmi razred osnovne šole ), prenova 2012, MKZ  

 

 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, dr. Martina Križaj Ortar in dr. Marja Bešter Turk: 

Slovenščina za vsak dan 7, (izdaja s plusom), samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu 

osnovne šole (posodobljena izdaja, prvi in drugi del), Rokus Klett, EAN 3831075925656 / 

9789612716608 

 

 Velik črtasti zvezek A4  

 

 

ANGLEŠKI JEZIK 

 

US - L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole,  

ZALOŽBA TANGRAM, EAN 9789616239479 

 L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 7. 

razredu osnovne šole, Založba Tangram, EAN 978961623868  

 Velik črtasti zvezek A4  

 Majhna beležka (kupite septembra, po dogovoru z učiteljico) 

 

 

GEOGRAFIJA 

 

      US –Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET – NOVO POTOVANJE, učbenik Rokus Klett, - NOVO V 2021-22!  

 Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET – NOVO POTOVANJE,  delovni zvezek, Rokus Klett, 

EAN 9789612719401 

 ZEMLJEVID EVROPE ( navadni ali »piši – briši« ) ali ATLAS ZA OSNOVNO IN SREDNJO 

ŠOLO (uporaba v 7. in 8. razredu)  

 Velik črtasti zvezek A4 (obdržite od lani) 

 

 
ZGODOVINA 

 

US -   Janša Zorn…:KORAKI V ČASU 7,  učbenik, DZS 

 M. Rode: KORAKI V ČASU 7, delovni zvezek, DZS, EAN 9789610202745 

 Velik črtasti zvezek A4 

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 

 

US - M. Čepič...: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 7, potrditev 2012, učbenik, i2, EAN 

9789616348836 

 Velik črtasti zvezek A4  

 



MATEMATIKA  

 

US – Berk.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, prenovljen učbenik, Rokus Klett  

          V ŠOLI  dobijo: Končan…: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, zbirka nalog – 2 dela (dodatno učno                    

          gradivo), Rokus Klett 

 2 velika zvezka (A4) mali karo, veliki zvezek (A4) brezčrtni, manjši geotrikotnik, svinčnik, 

šestilo 

 

NARAVOSLOVJE 

 

US - A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje  

         v 7. razredu OŠ, DZS 

 

 SISTEM ŽIVIH BITIJ, preglednica za učence (nakup v 6. r), Modrijan 

 1 velik črtasti zvezek A4 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

 
 Brezčrtni 40-listni zvezek A4 (obdržijo zvezek iz 6. razreda), risalno orodje (veliki geotrikotnik, 

šestilo, svinčniki 2B, HB in 2H,  radirka) 

 Preko položnice bo potrebno plačati največ do 10 € za nabavo materiala, ki ga bodo učenci 

potrebovali za izdelavo izdelkov in ga bodo dobili v šoli. 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

 US – A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik, Rokus Klett, EAN: 9789612712303  
 Velik črtast zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST 

 Septembra boste preko položnice plačali 12 € za ves likovni material, ki ga bodo učenci dobili v šoli.   

 

ŠPORT 

 športne kratke hlače brez našitih žepov in dodatkov ( okrasni gumbi, zadrge, kovinski in 

plastični   okrasni našitki) 

 pajkice – kratke ali dolge 

 dolge športne hlače za ples in aerobiko, ki so primerne športni aktivnosti (visok pas in ravne 

hlačnice) 

 športna majica s kratkimi rokavi, segajoča preko pasu  

Obutev za zunanja igrišča (atletika in igre z žogo): 
 vse vrste obutve z ne predebelimi gumijastimi podplati, ki omogočajo varno in lahko  vadbo.  

 Usnjeni čevlji in usnjen podplat, sandali, natik in škornji niso dovoljeni! 

Obutev za telovadnico: 
 vse vrste copat, ki so dovoljeni za hojo v šoli in športni copati za dvoranske aktivnosti, primerni 

za posamezno športno panogo, ki omogočajo varno vadbo in dobro izvedbo ter ne puščajo 
sledov na tleh  

 elastika za spenjanje daljših las 

Glede nošenja navadnih očal: nošenje navadnih očal ni priporočljivo, priporoča se očala, ki so 
prirejena za šport ali leče. 

 
 



OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

 
LIKOVNO SNOVANJE 1 

 

 12 € za ves likovni material, ki ga dobijo v šoli (bo položnica) 

 

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE  

 

 velik črtasti zvezek A4 (lahko imajo zvezek od gospodinjstva iz 6. razreda) 

 predpasnik 

 največ do 5 € za nakup živil pri praktičnih vajah (bo položnica) 

 

 

OBDELAVA GRADIV – LES 

 

 Puncer: OBDELAVA GRADIV – LES, delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni 

predmet, Izotech, EAN: 9789619104897  

 risalno orodje (veliki geotrikotnik, šestilo, svinčniki 2B, HB in 2H, radirka) 
 

 

SONCE, LUNA, ZEMLJA 

 

 mapa (za shranjevanje listov, lahko skupna za več predmetov) 

 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 
NEMŠČINA 1 

 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 1, učbenik, MKT, EAN 9788853613400 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 1, delovni zvezek, MKT, EAN 9788853613417 

 Velik črtast zvezek A4 

 

 

NEMŠČINA 2 
 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 2, učbenik, MKT, EAN 9788853613431 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 2, delovni zvezek, MKT, EAN 9788853613448  

 Velik črtast zvezek A4 

 

NEMŠČINA 3 
 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 3, učbenik, MKT, EAN 9788853613462 

 Bertarini…: DAS ZAUBERBUCH 3, delovni zvezek, MKT, EAN 9788853613479 

 Velik črtast zvezek A4 

 

NEMŠČINA 4 

 
 Jin…: PRIMA PLUS A1.1, učbenik, DZS – EPC, EAN 9783061206321 

 Jin…: PRIMA PLUS A1.1, delovni zvezek, DZS – EPC, EAN 9783061206338 

 Velik črtast zvezek A4 

 

 

Če ima vaš otrok zahtevane potrebščine že od prej, novih ni potrebno kupovati.                        
 

 

 

 

 

 



OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO 

 

8. RAZRED 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN 

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

Oznaki: 

US – učbeniški sklad , izposoja v šoli, (brezplačno) 

 kupite sami 

 

 
 

SLOVENSKI JEZIK 

 

US- M. Honzak…: Dober dan, življenje, berilo, MKZ 

 Slovenščina za vsak dan 8, samostojni delovni zvezek (2 dela) – izdaja s plusom, Rokus Klett, 

 EAN koda 9789612717124 

 Velik črtasti zvezek A4  

 

ANGLEŠKI JEZIK 

 

US - J. Skela: TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole, Založba Tangram,   

 J. Skela: TOUCHSTONE 8, prenovljen delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osnovne 

šole, ZALOŽBA TANGRAM, EAN 9789616239813 
 

 Velik črtasti zvezek A4  

 Majhna beležka ( kupite septembra, po dogovoru z učiteljico ) 

 

GEOGRAFIJA 

 

US – Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik, Rokus Klett 

 Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, delovni zvezek, Rokus Klett, EAN 9789612099992 

 ZEMLJEVID SVETA (navadni ali »piši – briši«) ali ATLAS SVETA ZA OSNOVNO 

      IN SREDNJO ŠOLO (nakup že v 7. razredu) 

 Velik črtasti zvezek A4 (obdržite od lani) 

 

ZGODOVINA 

 

  US – Cvirn…: KORAKI V ČASU 8, učbenik, DZS, EAN 9789610201137 

 M. Rode…: KORAKI V ČASU 8, delovni zvezek, DZS, EAN 9789610206125 

 Zvezek A4 format, črtasti 

 

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 

 

US -   Karba, Jesenko: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8, MKZ, učbenik,  

EAN 9789610122043 

 zvezek A4 format, črtasti (lahko ga obdržijo iz 7. razreda) 

 

MATEMATIKA 

 

US – Berk.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, prenovljen učbenik, Rokus Klett 

V ŠOLI dobijo (septembra): Končan…: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, zbirka nalog – 2 dela (dodatno 

učno gradivo)  

 2 velika zvezka (A4) mali karo, geotrikotnik, svinčnik, šestilo 

 Kalkulator (priporočamo 2-vrstičnega SHARP EL 531 ali CASIO fx – 350es – plus) 

 

BIOLOGIJA 

 

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

 1 velik črtasti zvezek A4 

 



KEMIJA  

 
US – Vrtačnik…: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. razred, prenovljeno, Modrijan- izp. za 2 leti 

 Velik črtasti zvezek 

 Periodni sistem elementov (uporaba v 8. in 9. razredu), priporočamo DZS, EAN 9788634138771 

 

FIZIKA 

 

 Beznec…: Moja prva fizika 1, samostojni delovni zvezek, Modrijan, EAN 9789617053470   

 Kalkulator  (priporočamo dvovrstični kalkulator SHARP EL –531 ali CASIO fx – 350es – plus) 

  Velik A4 zvezek mali karo, svinčnik, moder kemični svinčnik, geotrikotnik 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  

 
 Brezčrtni 40-listni zvezek A4 (obdržijo iz 7. razreda), risalno orodje (2 različna trikotnika, veliki 

geotrikotnik, šestilo, svinčniki 2B, HB in 2H,  radirka), mapa (za shranjevanje listov) 

 Preko položnice bo potrebno plačati največ 12 € za nabavo materiala, ki ga bodo učenci potrebovali za 

izdelavo izdelkov in ga bodo dobili v šoli. 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

US – A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik, Rokus Klett, EAN: 9789612712327 

 Velik črtast zvezek 

LIKOVNA UMETNOST 

 
 Septembra boste preko položnice plačali 12 € za ves likovni material, ki ga bodo učenci dobili v šoli. 

 

ŠPORT  

 športne kratke hlače brez našitih žepov in dodatkov ( okrasni gumbi, zadrge, kovinski in    

plastični   okrasni našitki) 

 pajkice – kratke ali dolge 

 dolge športne hlače za ples in aerobiko, ki so primerne športni aktivnosti (visok pas in ravne 

hlačnice) 

 športna majica s kratkimi rokavi, segajoča preko pasu  

 
Obutev za zunanja igrišča (atletika in igre z žogo): 
 vse vrste obutve z ne predebelimi gumijastimi podplati, ki omogočajo varno in lahko  vadbo.  

 Usnjeni čevlji in usnjen podplat, sandali, natik in škornji niso dovoljeni! 

Obutev za telovadnico: 
 vse vrste copat, ki so dovoljeni za hojo v šoli in športni copati za dvoranske aktivnosti, primerni 

za posamezno športno panogo, ki omogočajo varno vadbo in dobro izvedbo ter ne puščajo 
sledov na tleh  

 elastika za spenjanje daljših las 

Glede nošenja navadnih očal: nošenje navadnih očal ni priporočljivo, priporoča se očala, ki so 
prirejena za šport ali leče 

 

 

 

 

 



OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 
 

POSKUSI V KEMIJI 

 
 Mapa (za shranjevanje listov, lahko skupna za več predmetov) 
 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE  

 

 velik črtasti zvezek 

 predpasnik 

 največ do 10 € za nakup živil pri praktičnih vajah (po položnici) 

 

 

SONCE, LUNA, ZEMLJA 

 

 mapa (za shranjevanje listov, lahko skupna za več predmetov) 

 

MULTIMEDIJA 

 

 Mapa za shranjevanje listov (lahko skupna za več predmetov) 

 

 

LIKOVNO SNOVANJE 2 

 

 12 € za ves likovni material, ki ga dobijo v šoli ( bo položnica) 

 

 

 

 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

 

NEMŠČINA 5 

 
 Jin…: PRIMA PLUS A1.2, učbenik, DZS – EPC, EAN 9783061206390 

 Jin…: PRIMA PLUS A1.2, delovni zvezek, DZS – EPC, EAN 9783061206406 

 Velik črtast zvezek A4 

 

 

 

 

Če ima vaš otrok zahtevane potrebščine že od prej, novih ni potrebno kupovati! 
 



OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO 

 

9. RAZRED 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN 

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

Oznaka: 

US – učbeniški sklad, izposoja v šoli, (brezplačno) 

 kupite sami 

 

SLOVENSKI JEZIK 

 

US – Honzak…: Skrivno življenje besed, berilo, MKZ 

 

 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, dr. Martina Križaj Ortar in dr. Marja Bešter Turk: 

Slovenščina za vsak dan 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole, izdaja s 

plusom, Rokus Klett,  EAN 9789612717933 

 Velik črtasti zvezek A4  

 

ANGLEŠKI JEZIK 

 

US - J. Skela: TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole, Založba Tangram 

 J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu osnovne šole, prenova 

2019, Založba Tangram, EAN 9789616239462 

 Velik črtasti zvezek A4 

 Majhen črtast A5 zvezek (kupite septembra, po dogovoru z učiteljico ) 

 

GEOGRAFIJA 

 

US – Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, prenova 2015, učbenik, Rokus Klett 

 Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, delovni zvezek, Rokus Klett, EAN 9789612711122 

 ZEMLJEVID SLOVENIJE ( navadni ali »piši – briši« )  

 Velik črtasti zvezek A4 (obdržite od lani) 

 

ZGODOVINA 

 

US -  A. Gabrič…: KORAKI V ČASU 9, učbenik, DZS, EAN 9789610203476  

 M. Rode…: KORAKI V ČASU 9, delovni zvezek, DZS, EAN 9789610203483 

 Zvezek A4 format, črtasti, 40 – listni 

 

MATEMATIKA  

 

US - Berk…: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, prenovljen učbenik, Rokus Klett 

 

        V ŠOLI dobijo : Končan…: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, zbirka nalog – 2 dela           (dodatno 

učno gradivo), Rokus Klett  

 2 velika zvezka (A4) mali karo, geotrikotnik, svinčnik, šestilo 

 Kalkulator (priporočamo dvovrstični kalkulator SHARP EL-531) 

 

BIOLOGIJA 

 

US –  Biologija 9, učbenik, DZS, 2020, EAN 9789612094669  

 Velik črtasti zvezek A4 

 

  



KEMIJA  

 

US – Vrtačnik…: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. razred, Modrijan (OBDRŽIJO IZ 8. RAZREDA!) 

 Periodni sistem elementov (kupili ste že v 8. razredu), priporočamo DZS 

 Velik črtasti zvezek A4 

 

FIZIKA 

 

 Beznec…: Moja prva fizika 2, samostojni delovni zvezek, EAN: 9789617070699 

 Kalkulator (priporočamo dvovrstični kalkulator SHARP EL-531) 

 Velik zvezek A4 mali karo, svinčnik, moder kemični svinčnik, geotrikotnik 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

US – A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik, DZS, Rokus Klett, EAN 9789612716523 

 Velik črtasti zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST 

 Septembra boste preko položnice plačali 12 € za ves likovni material, ki ga bodo učenci dobili v šoli. 

 

ŠPORT   

 športne kratke hlače brez našitih žepov in dodatkov ( okrasni gumbi, zadrge, kovinski in 

plastični   okrasni našitki) 

 pajkice – kratke ali dolge 

 dolge športne hlače za ples in aerobiko, ki so primerne športni aktivnosti (visok pas in ravne 

hlačnice) 

 športna majica s kratkimi rokavi, segajoča preko pasu  

 
Obutev za zunanja igrišča (atletika in igre z žogo): 
 vse vrste obutve z ne predebelimi gumijastimi podplati, ki omogočajo varno in lahko  vadbo.  

 Usnjeni čevlji in usnjen podplat, sandali, natik in škornji niso dovoljeni! 

Obutev za telovadnico: 
 vse vrste copat, ki so dovoljeni za hojo v šoli in športni copati za dvoranske aktivnosti, primerni 

za posamezno športno panogo, ki omogočajo varno vadbo in dobro izvedbo ter ne puščajo 
sledov na tleh  

 elastika za spenjanje daljših las 

 

Glede nošenja navadnih očal: nošenje navadnih očal ni priporočljivo, priporoča se očala, ki so 
prirejena za šport ali leče 

 



OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

NAČINI PREHRANJEVANJA 

 

 velik črtasti zvezek 

 predpasnik 

 do 10 € za nakup živil pri praktičnih vajah (po položnici) 
 

 

POSKUSI V KEMIJI 

 
 mapa za shranjevanje listov (lahko skupna za več predmetov) 

 

 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

 

 mapa za shranjevanje listov (lahko skupna za več predmetov) 

 

SONCE, LUNA, ZEMLJA 

 

 mapa (za shranjevanje listov, lahko skupna za več predmetov) 

 

LIKOVNO SNOVANJE 3 

 

 12 € za ves likovni material, ki ga dobijo v šoli (bo položnica) 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

 

NEMŠČINA 4 

 
 Jin…: PRIMA PLUS A1.1, učbenik, DZS – EPC, EAN 9783061206321 

 Jin…: PRIMA PLUS A1.1, delovni zvezek, DZS – EPC, EAN 9783061206338 

 Velik črtast zvezek A4 

 

NEMŠČINA 5 

 
 Jin…: PRIMA PLUS A1.2, učbenik, DZS – EPC, EAN 9783061206390 

 Jin…: PRIMA PLUS A1.2, delovni zvezek, DZS – EPC, EAN 9783061206406 

 Velik črtast zvezek A4 

 

 

NEMŠČINA 6 

 
 Jin…: PRIMA PLUS A2.1, učbenik, DZS – EPC, EAN 9783061206437 

 Jin…: PRIMA PLUS A2.1, delovni zvezek, DZS – EPC, EAN 9783061206444 

 Velik črtast zvezek A4 

 

 
 

Če ima vaš otrok zahtevane potrebščine že od prej, novih ni potrebno kupovati! 
 

 

 

Priprava seznamov: 

 

 

Danica Dolar                                 Ravnateljica: dr. Anja Podlesnik Fetih 

 

- v sodelovanju s strokovnimi aktivi učiteljev 

 

 

Junij, 2021 


