
 
 
NAROČILNICA ZA UČBENIKE ZA 8. RAZRED 2009/2010  
 
Nepreklicno naročamo učbeniški komplet za 8. razred 2009-10. 
 
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 8. RAZRED 2009/2010  
Za naslednje šolsko leto lahko na šoli BREZPLAČNO dobite učbenike iz učbeniškega sklada. 
Naročite lahko samo učbeniške komplete in ne posameznih učbenikov.  Za poškodovane oz. izgubljene učbenike 
bomo zaračunali denarno nadomestilo. 
Učbenike bodo učenci dobili prvi šolski dan v razredu. 
NASLOV AVTOR-JI ZALOŽBA OPOMBE 
Dober dan življenje, 
berilo 

Honzak et al. MKZ  

Presečišče 8, učbenik 
za matematiko 

Strnad DZS  

Glasba v 18. in 19. 
stoletju, učbenik 

Oblak DZS  

Spoznavamo Afriko in 
novi svet, učbenik za 
geografijo  

Kolenc Kolnik 
et al. 

MODRIJAN  

Koraki v času, novi 
vek, učbenik za 
zgodovino 

Cvirn et al DZS  

Državljanska vzgoja in 
etika, učbenik v 8. 
razredu devetletke 

Ule Nastran et 
al. 

i2  

Fizika, Narava, 
Življenje 1, učbenik 

Ambrožič et 
al. 

DZS  

Kemija danes 1, 
učbenik 

Gabrič et al. DZS  

Biologija 8, učbenik Novak DZS  
Tehnika in tehnologija 
8, učbenik 

Fošnarič, et al. IZOTECH  

Atlas sveta za osnovne 
in srednje šole 

 MKZ *v septembru 
bomo za oba 
atlasa 
zaračunali 1/10 
cene - 
obrabnina 

Mali zgodovinski atlas 
 

Weber et al. MODRIJAN  

 
 

 
 



NAROČILNICA ZA DELOVNE ZVEZKE ZA 8. RAZRED 
Nepreklicno naročamo komplet delovnih zvezkov za 8. razred 2009-10. 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: ___________________________ 
 
 
 
 

OSNOVNA ŠOLA RODICA 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 

DELOVNI ZVEZKI ZA 8. RAZRED 2009/2010  
 

Delovne zvezke kupite starši sami, šola pa lahko poenostavi nakup delovnih zvezkov v naslednjih 
knjigarnah: 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  seveda lahko kupite tudi kjerkoli drugje. 
O datumu prevzema (konec avgusta) boste  obveščeni od knjigarne, kjer naročate gradivo, 
skupaj s položnicami . 
 
NASLOV AVTOR-JI ZALOŽBA MALOPR. 

CENA V 
EUR 

Slovenščina za vsak dan in 
vsakdan 8, samostojni 
delovni zvezek, prva 
potrditev 2000 

Bešter et al. Rokus Klett 16, 85 

Cambridge English for 
schools, Book 2, Student's 
book, učbenik s 
slovarčkom 

Littlejohn, Hicks CUP, DZS 17,50 

Cambridge English for 
schools, Book 2, 
Workbook, delovni zvezek 

Littlejohn, Hicks CUP, DZS 12,80 

Spoznavamo Afriko in novi 
svet, delovni zvezek za 
geografijo  

Kolenc Kolnik MODRIJAN 8,30 

Koraki v času, Novi vek, 
delovni zvezek za 
zgodovino 

Rode DZS 8,50 

Kemija danes 1, delovni 
zvezek za kemijo 

Gabrič et al. DZS 12,90 

Tehnika in tehnologija 8, 
delovni zvezek z gradivi  

Fošnarič et al. IZOTECH 18,50 

 
naročilnico oddajte do 5. 6. 2009 razredničarki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Osnovna šola Rodica 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 

ŠO LSKE PO TREBŠČINE IN OSTALO  GRADIVO  ZA 8. 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, prispevali boste del kupnine po  
 
 
                                                                          
Kupite sami Kupili bomo v šoli 
2 zvezka A4, nizki karo, 60-listna 
7 zvezkov A4, črtastih, 60-listnih 
1 zvezek A4, črtasti, 60-listni z robom 
zvezek A5 
notni zvezek 
nalivno pero 
modro in rdeče pisalo 
suhe barvice 
svinčnik HB 
radirka 
geotrikotnik 
šestilo 
kartonska mapa 
lepilo 
 

• Sistem živih bitij (Novak, Devetak) 
(preglednica za učence), Modrijan 

• Periodni sistem elementov, Kornhauser, 
Fraser, MK.  

 
 

čopič 
svinčniki 
risalni listi 
tempera barve 
kolaž papir 
glina 
tuš 
oglje 
škarje 
lepilo 
tiskarska barva 
flomastri 
valjček za grafiko 
žica 
pleksi 
barvni svinčniki 
barvni pesek 
FIMO masa za oblikovanje 
 

 
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 še iz prejšnjih let, ne kupujte novih! 
 
 


