
NAROČILNICA ZA UČBENIKE ZA 6. RAZRED 2009/2010 
 
Nepreklicno naročamo učbeniški komplet za 6. razred 2009-2010. 
 
IME IN PRIIMEK UČENCA/UČENKE (čitljivo) _________________________________, 
 
razred, ki ga obiskuje v šolskem letu 2008/09____________. 
 
Datum: ___________________  Podpis staršev: ___________________________ 
 
 

odrežite in oddajte razredničarki do 5. 6.  2009 
 

OSNOVNA ŠOLA RODICA 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 

UČBENIKI ZA 6. RAZRED 2009/2010  
 

Za naslednje šolsko leto brezplačno na šoli dobite učbenike iz učbeniškega sklada, vaš otrok 
pa jih bo na koncu šolskega leta vrnil.  
Naročite lahko samo učbeniške komplete in ne posameznih učbenikov.  
Prosimo, da učenec pazi na učbenike - v primeru izgube ali poškodbe, bomo zaračunali 
denarno nadomestilo. 
 
Učenec bo učbenike dobil prvi šolski dan v razredu. 
 
NASLOV AVTOR-JI ZALOŽBA CENA V 

UČBENIŠKEM 
SKLADU  

Kdo se skriva v 
ogledalu, berilo za 6. 
razred- brez cd-ja 

Golob et al. MKZ 0 

Naravoslovje 6, 
učbenik 

Krnel et al. Modrijan 0 

Tehnika in 
tehnologija 6, učbenik 

Fošnarič et al. Izotech 0 

Skrivnosti števil in 
oblik 6, učbenik 

Berk, 
Draksler, 
Robič 

Rokus Klett 0 

Moja glasba 6: 
samostojni delovni 
zvezek, brez cd-ja 

Oblak IZOLIT 0 

Raziskujem Zemljo 6, 
učbenik 

Verdev Rokus Klett 0 

Gospodinjstvo 6, 
učbenik 

Kostanjevec Rokus Klett 0 

Raziskujem preteklost 
6, učbenik 

Verdev Rokus Klett 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAROČILNICA ZA DELOVNE ZVEZKE ZA 6. RAZRED 2009/2010 
 
Nepreklicno naročamo komplet delovnih zvezkov za 6. razred. Znesek bomo poravnali do roka plačila.  
 
Obkrožite, kje naročate komplet delovnih zvezkov: 
 
a) Mladinska knjiga Domžale   b) DZS (Mercator Domžale)   c) Vele, Office 1 Superstore 
 
IME IN PRIIMEK UČENCA/UČENKE (čitljivo) _________________________________, 
 
razred, ki ga obiskuje v šolskem letu 2008/09_____, domači naslov _______________________________,  
 
telefon staršev _____________________________. 
 
Datum: ___________________  Podpis staršev: ___________________________ 

odrežite in oddajte razredničarki  do 5. 6. 2009 
 

 
OSNOVNA ŠOLA RODICA 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 

DELOVNI ZVEZKI ZA 6. RAZRED 2009/2010  
 

Delovne zvezke kupite starši sami, šola pa lahko poenostavi nakup delovnih zvezkov v naslednjih 
knjigarnah v Domžalah: Vele – Office 1 Superstore ali Mladinska knjiga ali DZS (Mercator Domžale). 
V šoli bomo vaše naročilnice dostavili v knjigarne, kjer vam bodo pripravili komplete delovnih 
zvezkov, prav tako boste položnice dobili od njih. Delovne zvezke lahko kupite tudi kjerkoli drugje. 
 
O datumih prevzema (konec avgusta) boste obveščeni od knjigarne, kjer naročate 
gradivo, skupaj s položnicami, ki jih boste prejeli. 
: 
NASLOV AVTOR-JI ZALOŽBA MALOPR. 

CENA V 
EUR 

OPOMBE 

Gradim slovenski jezik 6: 
komplet samostojnih 
delovnih zvezkov - stari 

Kapko et al. Rokus Klett 17,30 POMEMBNO: 
večina učencev 
ga že ima – kupili 
v maju 2009 

Messages 1, učbenik Goodey, Goodey Cambridge, Rokus 
Klett 

16,25 POMEMBNO: 
večina učencev 
ga že ima – kupili 
v maju 2009 

Messages 1, delovni zvezek Goodey, Goodey Cambridge, Rokus 
Klett 

14,60 POMEMBNO: 
večina učencev 
ga že ima – kupili 
v maju 2009 

Skrivnosti števil in oblik 6, 
zbirka nalog 

Končan, Moderc, 
Strojan 

Rokus Klett 18,80 zbirka nalog 

Tehnika in tehnologija 6, 
delovni zvezek z gradivi  

Fošnarič, Slukan, 
Virtič 

Izotech 18,50  

Raziskujem Zemljo 6, 
delovni zvezek 
 

Verdev Rokus Klett 13,25  

Raziskujem preteklost 6, 
delovni zvezek 

Verdev Rokus Klett 14,45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Osnovna šola Rodica 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 

ŠO LSKE PO TREBŠČINE IN OSTALO  GRADIVO  ZA 6. RAZRED 2009/2010 
 

 
Na spodnjem seznamu so naštete šolske potrebščine, pripomočki ter ostalo gradivo, ki ga bo 
vaš otrok uporabljal v naslednjem šolskem letu. Potrebščine iz levega stolpca kupite sami, iz 
desnega pa jih bomo kupili v šoli,  poravnali boste del kupnine na posebni položnici v 
septembru. 
 
Kupite sami Kupili bomo v šoli 

5 zvezkov A4, črtasti, 60-listni 
1 zvezek A4, črtasti, 40-listni 
notni zvezek  
zvezek A5 
kartonska mapa 
moder in rdeč kemični svinčnik 
zvezek A4, nizki karo, 60-listni 
nalivno pero 
suhe barvice 
svinčnik HB 
radirka 
šestilo 
geotrikotnik 
kartoni 
zemljevid sveta 
 

čopič 
svinčniki 
zgoščenka 
risalni listi 
tempera barve 
kolaž papir 
glina 
tuš 
oglje 
škarje 
lepilo 
tiskarska barva 
flomastri 
redis pero 
valjček za grafiko 
žica 
pleksi 
barvni svinčniki 
grafični nož. 
 

 
Oprema za športno vzgojo: 

• gimnastični copati (ne natikači) ali čisti športni copati (superge),  
• športni copati za zunaj, 
• majčka s kratkimi ali dolgimi rokavi, 
• kratke hlače ali pajkice (dekleta) ali dolga trenirka. 

Zelo pomembno je, da učenci športno opremo prinesejo s seboj in da se po športni vzgoji 
preoblečejo. 
 
 
 

Če so stvari uporabne iz preteklega leta, ne kupujte novih! 
 


