
 
 

 

 

 

Spoštovani starši! 

Osnovna šola omogoča učencem, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 vstopili v 7. razred  

osnovne šole, izposojo učbenikov. Nakup delovnih zvezkov opravite sami. 

Učbenike si lahko učenci izposodijo iz učbeniškega sklada na šoli. Ministrstvo bo v šolskem 

letu 2017/2018 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov za vse učence od 1. do 9. 

razreda. Ko prejmete učbenike, jih preglejte in v primeru, da je kateri izmed njih 

poškodovan, ga vrnite v roku enega tedna od prejetja in ga bomo zamenjali. Kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali! Vse učbenike je potrebno zaviti v ovitek, ki ne poškoduje 

platnic (samolepilni ovitki so prepovedani). 

Starši ne plačate izposojevalnine! 

Ob izteku šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. V primeru, da je učbenik poškodovan, 

uničen ali izgubljen, morate plačati odškodnino. To določa 10. člen Pravilnika o 

upravljanju učbeniških skladov. 

Učbenike bodo učenci prejeli v šoli (naročilnico oddajte učiteljici). 

Delovne zvezke starši plačate v celoti. Pri nakupu delovnih zvezkov upoštevajte izključno 

seznam, ki ga je objavila OŠ Stična.  

  

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGEGA UČNEGA GRADIVA ZA 7. 

RAZRED OSNOVNE ŠOLE – MŠ 

 

 

ŠT. UČBENIKI DELOVNI ZVEZKI 

1. M. Mohor et al.: SREČA SE MI V PESMI 

SMEJE, berilo za slovenščino v 7. razredu 

osnovne šole, MKZ (9789610108313) 

N. Cajhen et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 

7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. 

razredu osnovne šole, ROKUS KLETT 

(9789612099428 ali 9789612714123)  

2. L King Videtič et al.: TOUCHSTONE 7, Students 

book, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne 

šole, TANGRAM (9789616239479) 

L King Videtič et al.: TOUCHSTONE 7,  delovni 

zvezek za angleščino v 7. razredu osnovne šole, 

TANGRAM (9789616239776)  

3. J. Berk et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN 

OBLIK 7, učbenik za matematiko za 7. razred 

osnovne šole, ROKUS (9789612712228) 

 

4.  H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, 

samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. 

razredu, Rokus (9789612716578)  

5. J. Razpotnik et al.: RAZISKUJEM 

PRETEKLOST 7, učbenik za zgodovino v 7. 

razredu osnovne šole, ROKUS (9789612712297) 

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM 

PRETEKLOST 7, delovni zvezek za zgodovino v 

7. razredu osnovne šole, ROKUS (9789612099091) 

 

6. A. Šorgo et al.: AKTIVNO V 

NARAVOSLOVJE 2, učbenik za 7. razred, 
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DZS (9789610202523) 

7. A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, 

učbenik za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne 

šole, ROKUS (9789612712303) 

 

8.  M. Čepič et al.: DRŽAVLJANSKA IN 

DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 7, 

učbenik za državljansko in domovinsko kulturo ter 

etiko v 7. razredu osnovne šole, i2 

(9789616348836) 

J. Justin et al.: DRŽAVLJANSKA IN 

DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 7, 

delovni zvezek za državljansko in domovinsko 

vzgojo in etiko v 7. razredu osnovne šole, i2 

(9789616348843)  

9. T. Tacol et al.: LIKOVNO IZRAŽANJE 7, 

učbenik za likovno vzgojo za 7. razred osnovne 

šole, ZALOŽBA KARANTANIJA, DEBORA 

(9789616525794) 

 

10. S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 7, učbenik za tehniko in 

tehnologijo v 7. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, IZOTECH (9789616740272) 

 

11.  G. Motta: WIR 1, delovni zvezek za nemščino kot 

drugi tuji jezik, izbirni predmet v 7. razredu  

osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS 

(9789612094178)  

12.  G. Motta: WIR 1, učbenik za nemščino kot drugi 

tuji jezik, izbirni predmet v 7. razredu  

osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS 

(9789612094232) Priporočamo, da ga imate. 

     

Skrbnik učbeniškega sklada: Kristijan Rešetič 




