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Osnovna šola Bežigrad 
Črtomirova ulica 12 
1000 LJUBLJANA 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN                                  
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

1. RAZRED 

Delovni zvezki 
Naziv predmet cena 

LILI IN BINE: Novi prijatelji 1, POSEBNI KOMPLET, samostojni delovni zvezki za 
slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja s kodo in prilogami v škatli + 1. del 
delovnega zvezka za opismenjevanje, EAN: 3830064622637, izdaja: 2022, 
založba: Rokus – Klett. (PREJMEJO BREZPLAČNO)                                      

Medpredmetni 37,00  

 

Zvezki in učni pripomočki (kupite) 

 
Matematika: 

- ravnilo NOMA, mala šablona,  
 
Likovna umetnost: 

- kolaž papir, velikost A4, 
- risalni blok, 40-listni, 
- voščene barvice, 
- vodene barvice, 
- tempera barve, 
- modelirna masa, 500 g, bela, 
- plastelin, 
- komplet čopičev, ploščati, št.: 6, 10, 14, 
- lonček za čopiče, vodotesen s pokrovom, 
- lepilo v stiku. 

 
Šport: 

- športna oprema (majica, hlačke), 
- vrečka za športno opremo. 

 
Ostale potrebščine: 

- beležka, 
- škarje, 
- šilček,  
- mapa A4 z elastiko, 
- šolska torba,  
- flomastri, 
- barvice, lesene, 
- 2 svinčnika, trdota HB, 
- radirka, 
- peresnica, 
- nedrseči šolski copati.      

 
Zvezki: 

- zvezek - B5, 40-listni, veliki karo, 1 cm, 1x, 
-      zvezek, mali B5, 40-listni, črtani - 11 mm, 1x, 
-      zvezek, brezčrtni, A4, 3x. 
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2. RAZRED 

Učbeniki (možnost izposoje v šolskem učbeniškem skladu) 
Naziv predmet cena 

LILI IN BINE 2, berilo za 2. razred, EAN: 9789612712150,                               

izdaja:2016, založba: Rokus-Klett.  
Slovenščina 11,85 

   

Delovni zvezki  
Naziv predmet cena 

LILI IN BINE: Novi prijatelji 2, medpredmetni učni komplet (samostojni delovni 
zvezki za SLO, MAT, SPO, GUM) za 2. razred s kodo in prilogami,                             
EAN: 3831075929609, izdaja: 2021, založba: Rokus – Klett.                             
(PREJMEJO BREZPLAČNO)   

LILI IN BINE: Delovni zvezek za opismenjevanje, 2. del, EAN: 9789612920036,  
izdaja: 2016, založba. Rokus-Klett. (PREJMEJO BREZPLAČNO)                

Medpredmetni 
 
 
 
Slovenščina 

40,00 
 
 
 
7,00 

 

Zvezki in učni pripomočki (kupite) 
 
Slovenščina: 

- zvezek, mali B5, 40-listni, črtani 11 mm, 
- zvezek, mali B5, 40-listni, črtani z vmesno pomožno in spodnjo pomožno črto – za opismenjevanje, 
- nalivno pero, 
- vložki za nalivno pero. 

 
Matematika: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, veliki karo, 1 cm, 
- ravnilo Noma 1, mala šablona. 

 
Angleški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Spoznavanje okolja: 

- zvezek P1, leva polovica gladka, desna polovica s pomožno črto, A4, 40-listni. 
 
Likovna umetnost: 

- kolaž papir, velikost A4, 
- risalni blok, 40-listni,  
- voščene barvice, 
- tempera barve, 
- bela tempera barva, posamična, bela 110, 42 ml, 
- vodene barvice, 
- risalno oglje v svinčnik barvici, 
- modelirna masa, 500 g, bela, 
- plastelin, 
- paleta za mešanje barv, 
- komplet čopičev: ploščati št.: 6, 10, 14; okrogla št.: 6,8. 

 
Šport: 

       - vrečka za športno opremo, 
       - kratka športna majica, 
       - kratke športne hlače. 
 
OPB:  

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Ostale potrebščine: 

- beležka, 
- svinčnik, trdota HB, 
- lepilo v stiku, 
- škarje, 
- barvice, lesene, 
- flomastri, 
- radirka, 
- šilček, 
- mapa A4 z elastiko, 
- šolska torba, 
- peresnica, 
- nedrseči copati. 
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3. RAZRED 

Učbeniki (možnost izposoje v šolskem učbeniškem skladu) 
Naziv predmet cena 

LILI IN BINE 3, berilo za 3. razred OŠ, EAN: 9789612713867,                                      

izdaja: 2014, založba: Rokus-Klett. 
Slovenščina 13,16 

   

Delovni zvezki 
Naziv predmet cena 

LILI IN BINE 3, medpredmetni učni komplet s samostojni DZ                                         
(SLO, MAT, SPO, GUM) za 3. razred s kodo www.lilibi.si  in                                   
kompletom slikovnih kartic za angleščino in brezplačnimi prilogami,                             
EAN: 3831075925700, izdaja: 2019, založba: Rokus – Klett.                           
(PREJMEJO BREZPLAČNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Medpredmetni 49,00 

 
Zvezki in učni pripomočki (kupite) 
Slovenščina: 

       - 2 x zvezek, mali B5, 40-listni, črtani z vmesno črto,  
       - nalivno pero, 
       - vložki za nalivno pero. 
 
Matematika: 

       - zvezek, mali B5, 40-listni, veliki karo 1 cm, 
       - ravnilo Noma 5, velika šablona. 
 
Angleški jezik: 

       - zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Spoznavanje okolja: 

       - zvezek, veliki A4, 50-listni, črtani. 
 
Glasbena umetnost: 

- zvezek mali B5, 40-listni, brezčrtni. 
 
Likovna umetnost: 

       - kolaž papir, velikost A4, 24-barvni, 
       - risalni blok, 40-listni, 
       - voščene barvice, 
       - tempera barve, 
       - bela tempera barva, posamična, 110, 42 ml, 
       -      modelirna masa, 2 kosa, 250g,     
       - risalno oglje v svinčnik barvici, 
       - flomastri,  
       -      lepilo v stiku, 
       -      škarje, 
       - paleta za mešanje barv, 
       - komplet čopičev: ploščati št.: 6, 10, 14; okrogla št.: 6,8, 
       -      lonček za vodo. 
 
Šport: 
       - vrečka za športno opremo, 

       - kratka športna majica, 
       - kratke športne hlače. 
 
OPB:  

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Ostale potrebščine: 

      - beležka, 
      - svinčnik, trdota HB, 
      - radirka, 
      -       barvice (lesene), 
      - šilček, 
      - mapa A4 z elastiko, 
      - šolska torba, 
      - peresnica, 
      -       flomastri, 
      -       nedrseči šolski copati. 

http://www.lilibi.si/
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4. RAZRED 

Učbeniki (možnost izposoje v šolskem učbeniškem skladu) 
Naziv predmet cena 

RADOVEDNIH PET; Berilo 4, berilo za slovenščino – književnost v 4. razredu, 
EAN: 3831075925748, izdaja: 2015, založba: Rokus-Klett. 

Slovenščina 14,00 

RADOVEDNIH PET; Naravoslovje in tehnika 4, učbenik za naravoslovje in 
tehniko v 4. razredu OŠ, EAN: 9789612713201,                                                                

izdaja: 2014, založba: Rokus-Klett. 

Naravoslovje in tehnika 14,50 

RADOVEDNIH PET; učbenik za družbo v 4. razredu OŠ, EAN: 9789612713300, 

izdaja: 2014, založba: Rokus-Klett. 
Družba 14,50 

MY SAILS 1 NEW (Jesenik N., Skela J., Šavli V.); učbenik za pouk angleščine v 
4. razredu OŠ, EAN: 9789612303358, izdaja: 2020, založba: Obzorje. 

Angleški jezik 17,00 

 

Delovni zvezki (kupite) 
 
Naziv predmet cena 

Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino (v dveh delih),  
EAN: 9789612713263, izdaja: 2018, založba: Rokus-Klett.  

Slovenščina 15,00 
 

Radovednih pet 4, samostojni delovni zvezek za matematiko (v štirih delih),  
EAN: 9789612713294, izdaja: 2018, založba: Rokus-Klett. 

Matematika 19,00 

Naravoslovje in tehnika 4, navodila in praktično ustvarjanje pri pouku in tehniških 
dnevih, EAN: 9789616740241, izdaja: 2012, založba: Izotech. 

Naravoslovje in tehnika 13,00 

 
Zvezki in učni pripomočki (kupite) 
 
Slovenščina: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani, 
- nalivno pero, 
- vložki za nalivno pero, 
- brisalnik črnila. 

 
Matematika: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, brezčrtni, 
- zvezek, veliki A4, 40-listni, mali karo, 
- ravnilo Noma 5, velika šablona, 
- geotrikotnik – veliki, 
- šestilo. 

 
Angleški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Družba: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani, 
- ročni zemljevid Slovenije, plastificiran, EAN: 9789610201892, cena: 6,90. 

 
Naravoslovje in tehnika: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 

Glasbena umetnost: 

- notni zvezek, mali A5, 16-listni, 
- zvezek, mali, 40-listni, črtani. 

 
Likovna umetnost (material kupi šola – stroški bodo obračunani na položnici):  

- starši kupite le: - tempera barve AERO – velike tube: obvezno naslednje barve: karmin rdeča, pariško modra, citron 
rumena, bela, črna, (skozi leto bo potrebno tube prej navedenih barv dopolnjevati (glede na porabo). 

 
Šport: 

       - vrečka za športno opremo, 
       - majica s kratkimi rokavi, 
       - kratke športne hlače, 
       -      športno obuvalo – superge ali šolski copati z gumijastim podplatom. 
 
Neobvezni izbirni predmet Računalništvo: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
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Ostale potrebščine: 

- svinčnik HB (2 kosa), 
- lepilo v stiku, 
- škarje, 
- radirka, 
- šilček (zaprt, s škatlico), 
- mapa A4 z elastiko, 
- šolska torba, 
- peresnica, 
- copati. 
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5. RAZRED 

Učbeniki (možnost izposoje v šolskem učbeniškem skladu) 
Naziv predmet cena 

NA KRILIH BESED, berilo za 5. razred OŠ, EAN: 9789610135661,                               

izdaja: 2015, založba: MK. 
Slovenščina 
 

17,90 

RADOVEDNIH PET. Družba 5, učbenik za družbo 5, EAN: 9789612716820,                                                     

izdaja: 2018, založba: Rokus-Klett. 
Družba 14,50 

RADOVEDNIH PET. Naravoslovje in tehnika 5, učbenik za naravoslovje in 
tehniko 5, EAN: 9789612716851, izdaja: 2018, založba: Rokus-Klett. 

Naravoslovje in tehnika 14,50 

MY SAILS 2 NEW (Jesenik N., Skela j., Šavli V.); učbenik za angleščino v 5. 
razredu OŠ, EAN: 9789616968515, izdaja: 2019, založba: Pivec. 

Angleški jezik 17,90 

GOSPODINJSTVO za vsak dan 5. Učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu OŠ,                                
EAN: 9789612920142, izdaja: 2020, založba: Rokus-Klett (za na klop). 

Gospodinjstvo 17,36 

 

Delovni zvezki (kupite) 
naziv predmet cena 

Radovednih pet 5. Samostojni delovni zvezek za slovenščino (v dveh delih),              
EAN: 9789612716806, izdaja: 2020, založba: Rokus-Klett. 

Slovenščina 16,00 

Radovednih pet 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko (v treh delih),  
EAN: 9789612716783, izdaja: 2020, založba: Rokus-Klett. 

Matematika 17,00 

F. Florjančič, S. Zajc: Naravoslovje in tehnika 5, navodila in praktično gradivo       
za ustvarjanje pri pouku naravoslovja in tehniških dnevih,                                
EAN: 9789616740258, izdaja: 2012, založba: Izotech. 

Naravoslovje in tehnika 13,00 

 

Zvezki in učni pripomočki (kupite) 
  

 
Slovenščina: 

      - zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani, 
      - nalivno pero,  
      -  vložki za nalivno pero, 
      - brisalnik črnila. 
 
Matematika: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, brezčrtni, 
- zvezek, veliki A4, 40-listni, mali karo, 
- ravnilo Noma 5, velika šablona, 
- geotrikotnik – veliki, 
- šestilo. 

 
Angleški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Družba: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani, 
- ročni zemljevid Slovenije, plastificiran. 

 
Gospodinjstvo: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Naravoslovje in tehnika: 

      - zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Glasbena umetnost: 

      - notni zvezek, mali A5, 16-listni, 
      - zvezek, mali, 40-listni, črtani. 
 
Likovna umetnost (material kupi šola – stroški bodo obračunani na položnici): 

- starši kupite le: tempera barve znamke AERO T14 (šifra 9205-1014). 
 
Šport: 

      - vrečka za športno opremo, 
      - majica s kratkimi rokavi, 
      - kratke športne hlače, 
      - športno obuvalo – superge ali šolski copati z gumijastimi podplati. 



 7 

Ostale potrebščine: 

      - svinčnik HB (2 kosa), 
      - lepilo v stiku, 
      - škarje, 
      - radirka, 
      - šilček, 
      - mapa A4 z elastiko, 
      - šolska torba, 
      - peresnica, 
      - copati. 
 
Neobvezni izbirni predmet Računalništvo: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
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6. RAZRED 

Učbeniki (možnost izposoje v šolskem učbeniškem skladu) 
naziv predmet cena 

KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za 6. razred, EAN: 9789610106593, 

izdaja: 2015, založba: MKZ. 
Slovenščina 17,40 

TOUCHSTONE 6, učbenik za angleški jezik za 6. razred OŠ,                                        
EAN: 9789612303327, izdaja: 2014, založba: Obzorja. 

Angleški jezik 18,50 

S. Fošnarič et. al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik,   
EAN: 9789616740265, izdaja: 2012, založba: Izotech. 

Tehnika 15,00 

DOTIK NARAVE 6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu OŠ,                                            
EAN: 9789612712181, izdaja: 2013, založba: Rokus – Klett. 

Naravoslovje 15,45 

S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, EAN: 9789612093969,                       
izdaja: 2011, založba: Rokus – Klett. (za na klop) 

Gospodinjstvo 15,50 

 

Delovni zvezki (kupite) 
naziv predmet cena 

Mag. M. Hočevar Gregorič, M. Čuden: SLOVENŠČINA 6, samostojni delovni 
zvezek 2 dela, EAN: 9789610144953 (zv. 1), 9789610144960 (zv. 2),                            

izdaja: 2017, založba: MKZ. 

Slovenščina 16,80 

Končan, T.; Moderc, V.; Strojan, R.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, 
samostojni delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole,                        
EAN: 9789612716691, izdaja: 2015, založba: Rokus – Klett. 

Matematika 17,90 

TOUCHSTONE 6, angleški jezik za 6. razred OŠ, delovni zvezek,                                    
EAN: 9789612303341, izdaja: 2014, založba: Obzorja. 

Angleški jezik 16,00 

RAZISKUJEM ZEMLJO 6, samostojni delovni zvezek za geografijo v 6. razredu 
OŠ, EAN: 9789612716561, izdaja: 2016, založba: Rokus-Klett. 

Geografija 11,50 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z delovnim gradivom,                         
EAN: 9789619104859, izdaja: 2012, založba: Izotech. 

Tehnika 19,50 

NARAVOSLOVJE 6, zvezek za aktivno učenje, EAN: 9789612716288,                                      

izdaja: 2016, založba: Rokus – Klett. 
Naravoslovje 9,90 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. 
razredu osnovne šole, EAN: 9789612717063, izdaja: 2016,                                     

založba: Rokus – Klett. 

Zgodovina 14,75 

 

Zvezki in učni pripomočki (kupite) 
 
Slovenščina: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani, 
- nalivno pero, 
- vložki za nalivno pero. 

 
Matematika: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, mali karo. 
 

Angleški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 

Zgodovina: 

- zvezek, veliki A4, 60-listni, črtani. 
 

Geografija: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani, 
- Atlas sveta za osnovne in srednje šole, EAN: 9789610113393, izdaja: 2013, založba: MK, cena: 27,95 EUR.  

 
Tehnika in tehnologija: 

- zvezek, veliki A4, 60-listni, brezčrtni ali Mapa z listi, 
- ravnilo, 30 cm, 
- GEO trikotnik – večji, 
- šestilo, 
- svinčnik HB, 2H, 2B. 
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Gospodinjstvo: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani.  
 
Naravoslovje: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (zvezek je lahko iz 5. razreda). 
 

Glasbena umetnost: 

- notni zvezek, mali A5, 16-listni, 
- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (lahko nadaljuje z zvezkom iz 5. razreda). 

 
Likovna umetnost (material kupi šola – stroški bodo obračunani na položnici):  

- starši kupite le: tempera barve AERO. 
 
Šport: 

- vrečka za športno opremo, 
- majica s kratkimi rokavi, 
- športne kratke hlače, 
- športno obuvalo – superge ali šolski copati z gumijastimi podplati. 

 
Ostale potrebščine: 

- beležka, 
- kemični svinčnik, rdeč, 
- lepilo v stiku, 
- škarje, 
- radirka, 
- šilček, 
- mapa A4 z elastiko, 
- šolska torba, 
- peresnica, 
- šolski copati. 

 
Neobvezni izbirni predmet Francoščina: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. RAZRED 

Učbeniki (možnost izposoje v šolskem učbeniškem skladu) 
naziv predmet cena 

SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za 7. razred, EAN: 9789610108313, 

izdaja: 2015, založba: MKZ. 
Slovenščina 17,90 
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L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, učbenik za angleščino,  
EAN: 9789616239479, izdaja: 2014; založba: Tangram. 

Angleški jezik 19,00 

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik za zgodovino, 
EAN: 9789612712297, izdaja: 2012, založba: Rokus – Klett. (za na klop) 

Zgodovina 18,85 

P. Karba, D. Lasič, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA 7, učbenik, EAN: 9789610129110, izdaja: 2013,                            
založba: MK. (za na klop) 

Domovinska in državljanska kultura  
in etika 

12,90 

DOTIK NARAVE 7, učbenik, EAN: 9789612712839, izdaja: 2013,                               

založba: Rokus – Klett,  
Naravoslovje 15,90 

S. Foršnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik,                      
EAN: 9789616740272, izdaja: 2012, založba: Izotech. 

Tehnika 
 

13,50 

C. Himber, M.L. Poletti: ADOSPHERE 1, učbenik za francoščino kot drugi tuj 
jezik; izbirni predmet v 7. in 8. razredu, EAN: 9782011557087, izdaja: 2012, 

založba: DZS.   

Francoski jezik 20,90 

PRIMA PLUS A 1.1, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu OŠ,                                       
EAN: 9783061206321, izdaja: 2009, založba: Cornelsen/DZS.  

Nemški jezik 19,00 

 

Delovni zvezki (kupite) 
naziv predmet cena 

BRIHTNA GLAVCA, Slovenščina, zbirka nalog z rešitvami za 7. razred OŠ,  

EAN: 9789610115465, izdaja: 2018, založba: Mladinska knjiga. 

Slovenščina  7,95 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, samostojni delovni zvezek za matematiko     v 
7. razredu osnovne šole, EAN: 9789612716707, izdaja: 2017,                             

založba: Rokus – Klett.  

Matematika 17,90 

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

EAN: 9789616239868, 3. izdaja, izdaja: 2021, založba: Tangram.   

Angleški jezik 14,00 

RAZISKUJEM STARI SVET 7, samostojni delovni zvezek za geografijo                      
v 7. razredu OŠ, EAN: 9789612716578, izdaja: 2020, založba: Rokus-Klett. 

Geografija 11,50 

S. Foršnarič, et. al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim 
gradivom, EAN: 9789619104835, izdaja: 2012, založba: Izotech. 

Tehnika 19,50 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, samostojni delovni zvezek za zgodovino                   
v 7. razredu osnovne šole, EAN: 9789612717070, izdaja: 2017,                                

založba: Rokus – Klett.  

Zgodovina 14,75 

NARAVOSLOVJE 7, Zvezek za aktivno učenje, EAN: 9789612716295,                           

izdaja: 2016, založba: Rokus – Klett. 
Naravoslovje 9,90 

JAZ, MIDVA, MI 7, samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko 
kulturo in etiko v 7. razredu OŠ, EAN: 9789612718534, izdaja: 2018,                   

založba: Rokus-Klett 

Domovinska in državljanska vzgoja 
in etika 

13,85 

 

7. RAZRED - IZBIRNI PREDMETI 

Delovni zvezki (kupite) 
naziv predmet cena 

C. Himber, M.L. Poletti: ADOSPHERE 1, delovni zvezek za francoščino kot drugi 
tuj jezik; izbirni predmet v 7. in 8. razredu, EAN: 9782011557094,                                  

izdaja: 2012, založba: DZS. 

Francoski jezik 14,50 

PRIMA PLUS A1.1, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu 
OŠ, EAN: 9783061206338, izdaja: 2016, založba: Cornelsen/DZS. 
(SHRANITE GA ZA PRIHODNJE LETO) 

Nemški jezik 14,90 

Slukan, D., Virtič, J.: Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet 
OBDELAVA GRADIV – umetne snovi, EAN: 9789619158913, izdaja: 2005, 

založba: Izotech. 

Obdelava gradiv – Umetne snovi 22,00 

 

Zvezki in učni pripomočki (kupite) 
 
Slovenščina: 
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- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani,  
- nalivno pero, 
- vložki za nalivno pero. 

 
Matematika: 

- zvezek, veliki A4, mali karo, 40-listni. 
 
Angleški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani.  
 
Domovinska in državljanska kultura in etika:   

       - mapa z listi. 
Zgodovina: 

- zvezek, veliki A4, 60-listni, črtani. 
 
Geografija: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (lahko zvezek od lanskega leta). 
 
Tehnika in tehnologija: 

       - zvezek, veliki A4, 60-listni, brezčrtni ali Mapa z listi, 
       - ravnilo, 30 cm, 
       - GEO trikotnik – večji, 
       - šestilo, 
       - svinčnik, trdota B2. 
Naravoslovje: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (lahko zvezek od lanskega leta) 
 

Glasbena umetnost: 

       - notni zvezek, mali A5, 16-listni, 
       - zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (lahko zvezek iz lanskega leta). 
 
Likovna umetnost: 

- kolaž papir, velikost A4, 24-barvni, 
- risalni blok, 20-listni, 
- tempera barvice, 
- tempera barvice, posamična, bela 110, 42 ml, 
- barvni svinčnik, 
- črni tuš, 
- lonček za čopiče, 
- paleta za mešanje barv, 
- komplet čopičev: 3 kosi – mali, srednji, veliki. 

Šport: 

- vrečka za športno opremo, 
- majica s kratkimi rokavi, 
- športne kratke hlače, 
- športno obuvalo – superge ali šolski copati z gumijastimi podplati. 

 
Francoski jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Nemški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani.  
 
Ostale potrebščine: 

       - kemični svinčnik, rdeč, 
       -      kemični svinčnik, moder, 
       - lepilo v stiku, 
       - škarje, 
       - radirka, 
       - šilček, 
       - mapa A4 z elastiko, 
       - šolska torba, 
       - peresnica, 
       - šolski copati. 

8. RAZRED 

Učbeniki (možnost izposoje v šolskem učbeniškem skladu) 
naziv predmet cena 

DOBER DAN, ŽIVLJENJE. Berilo 8; za osmi razred osnovne šole 
Učbenik, EAN: 9788611158983, izdaja: 2016, založba: Mladinska knjiga. 

Slovenščina 17,90 
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TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino, EAN: 9789616239370, 

izdaja: 2011, založba: Tangram. 
Angleški jezik 19,00 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, Učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne 
šole, EAN: 9789612710095, izdaja: 2016, založba: Rokus – Klett.    

Zgodovina 17,25 

P. Karba, N. Jesenko: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA  
TER ETIKA, učbenik, EAN: 9789610122043, izdaja: 2013, založba: MK.  
(za na klop) 

Domovinska in državljanska kultura 
in etika 

12,90 

MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred,  
EAN: 9789612416331, izdaja: 2014, založba: Modrijan. 

Fizika 15,90 

PETI ELEMENT 8, učbenik za kemijo v 8. razredu OŠ, EAN: 9789612099961, 

izdaja: 2015, založba: Rokus-Klett. 
Kemija 16,25 

U. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 8, učbenik, EAN: 9789612712204,  

izdaja: 2013, založba: Rokus – Klett.                             
Biologija 16,35 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik, 
EAN: 9789616740289, izdaja: 2012, založba: Izotech. 

Tehnika in tehnologija 13,50 

C. Himber, M.L. Poletti: ADOSPHERE 1, učbenik za francoščino kot drugi tuj 
jezik; izbirni predmet v 7. in 8. razredu, EAN: 9782011557087, izdaja: 2012, 

založba: DZS. 

Francoski jezik - izbirni 17,20 

PRIMA PLUS A 1.2, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
OŠ, EAN: 9783061206390, izdaja: 2008, založba: Cornelsen/DZS. 

(Učenci lahko shranite tudi UČB in DZ iz 7. razreda).  

Nemški jezik - izbirni 20,90 

 

Delovni zvezki (kupite) 
naziv predmet cena 

BRIHTNA GLAVCA. Slovenščina 8, zbirka nalog z rešitvami za 8. razred OŠ,  
EAN: 9789610149835, izdaja: 2018, založba: Mladinska knjiga. 

Slovenščina  7,95 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, samostojni delovni zvezek za matematiko                       
v 8. razredu osnovne šole, EAN: 9789612716394,                                                        

izdaja: 2017, založba: Rokus – Klett. 

Matematika 19,90 

J. Skela: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino,  
EAN: 9789616239813, izdaja: 2020, založba: Tangram. 

Angleški jezik 14,00 

RAZISKUJEM NOVI SVET 8, samostojni delovni zvezek za geografijo                                    
v 8. razredu, EAN: 3831075925724, izdaja: 2018, založba: Rokus - Klett. 

Geografija 11,50 

A. Mirjanić, J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, delovni zvezek 
za zgodovino, EAN: 9789612710101, izdaja: 2019, založba: Rokus – Klett. 

Zgodovina 
 

14,45 

MOJA PRVA FIZIKA 1, samostojni delovni zvezek za 8. razred OŠ,                     
EAN: 9789617053470, izdaja: 2021, založba: Modrijan izobraževanje. 

Fizika 14,50 

S. Foršnarič et. al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z delovnim                     
gradivom, EAN: 9789619104873, izdaja: 2012, založba: Izotech. 

Tehnika in tehnologija 19,50 

BIOLOGIJA 8, (delovni) zvezek za aktivno učenje, EAN: 9789612713591,                  

izdaja: 2016, založba: Rokus – Klett. 
Biologija 14,90 

KEMIJA 8, (delovni) zvezek za aktivno učenje, EAN: 9789612716301,                          

izdaja: 2016, založba: Rokus – Klett. 
Kemija 9,90 

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

izdaja: 2019, ZALOŽBA: Rokus-Klett.  

Domovinska in državljanska kultura 
in etika 

13,85 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. RAZRED - IZBIRNI PREDMETI 

Delovni zvezki (kupite) 
naziv predmet cena 

C. Himber, M.L. Poletti: ADOSPHERE 1, delovni zvezek za francoščino kot drugi 
tuj jezik; izbirni predmet v 7. in 8. razredu, EAN: 9782011557094, izdaja: 2012, 

založba: DZS. (isti DZ kot v 7. razredu; ni potrebno kupiti novega) 

Francoski jezik 14,50 
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PRIMA PLUS A 1.2 (A1), delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. 
razredu OŠ, EAN: 9783061206406, izdaja: 2019, založba: Cornelsen/DZS. 
(SHRANITE ZA PRIHODNJE LETO) 

Nemški jezik 14,90 

Slukan, D., Virtič, J.: Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet 
OBDELAVA GRADIV – umetne snovi, EAN: 9789619158913, izdaja: 2005, 

založba: Izotech. 

Obdelava gradiv – Umetne snovi 22,00 

   

Zvezki in učni pripomočki (kupite) 
 
Slovenščina: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani,   
- nalivno pero, 
- vložki za nalivno pero. 

 
Matematika: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, mali karo. 
 

Angleški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 
Domovinska in državljanska kultura in etika:   

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 

Zgodovina: 

- zvezek, veliki A4, 60-listni, črtani. 
 

Geografija: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (lahko zvezek iz lanskega leta).  
 

Fizika: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, nizki karo. 
 

Kemija: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani, 
- N. Dekleva, S. Glažar: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV; obojestranska zgibanka,                   

EAN: 9788634138771, izdaja: 2012, založba: DZS, cena: 2,95 EUR. 

 
Biologija: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 

Tehnika in tehnologija: 

       - zvezek, veliki A4, 60-listni, brezčrtni ali Mapa z listi, 
       - ravnilo, 30 cm, 
       - GEO trikotnik – večji, 
       - šestilo, 
       - svinčnik, trdota B2. 
 
Glasbena umetnost: 

       - notni zvezek, mali A5, 16-listni, 
       - zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (lahko zvezek iz lanskega leta). 
 
Likovna umetnost: 

- kolaž papir, velikost A4, 24-barvni, 
- tempera barvice, 
- tempera barvice, posamična, bela 110, 42 ml, 
- črni tuš, 
- lonček za čopiče, 
- paleta za mešanje barv, 
- komplet čopičev: 3 kosi – mali, srednji, veliki, 

(po potrebi dokupijo manjkajoče kose). 
 
 
 
 
Šport: 

- vrečka za športno opremo, 
- majica s kratkimi rokavi, 
- športne kratke hlače, 
- športno obuvalo – superge ali šolski copati z gumijastimi podplati. 
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Francoski jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (učenec lahko nadaljuje z zvezkom iz prejšnjega leta). 
 
Nemški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (učenec lahko nadaljuje z zvezkom iz prejšnjega leta). 
 
Ostale potrebščine: 

-  kemični svinčnik, rdeč, 
-  kemični svinčnik, moder,  
-  lepilo v stiku, 
-  škarje, 
-  radirka, 
-  šilček, 
-  mapa A4 z elastiko, 
-  šolska torba, 
-  peresnica, 
-  šolski copati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. RAZRED 

Učbeniki (možnost izposoje v šolskem učbeniškem skladu) 
naziv predmet cena 

SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED. Berilo za 9. razred, EAN: 9789610125280,                                     

izdaja: 2015, založba: MK. 
Slovenščina 17,90 
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J. Skela: TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino, EAN: 9789616239448, 

izdaja: 2011, založba: Tangram. 
Angleški jezik 19,00 

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, 
EAN: 9789612092990, izdaja: 2015, založba: Rokus – Klett. 

Zgodovina 17,25 

MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za 9. razred OŠ, 
EAN: 9789612416355, izdaja: 2015, založba: Modrijan. 

Fizika 
 

15,90 

PETI ELEMENT 9, učbenik za kemijo v 9. razredu OŠ, EAN: 9789612711092,                                                                                         

izdaja: 2015, založba: Rokus-Klett. 
Kemija 16,25 

V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik,  
EAN: 9789612712853, izdaja: 2013, založba: Rokus – Klett. 

Biologija 16,35 

PRIMA PLUS A1.2, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu 
OŠ, EAN: 9783061206390, izdaja: 2008, založba: Cornelsen/DZS.  

Nemški jezik 20,90 

C. Himber, M.L. Poletti: ADOSPHERE 2, učbenik za francoščino kot drugi tuj 
jezik; izbirni predmet v 8. in 9. razredu, EAN: 9782011557155, izdaja: 2012, 

založba: Hachette Livre/DZS. 

Francoski jezik 19,50 

 

Delovni zvezki (kupite) 
Naziv predmet cena 

BRIHTNA GLAVCA. Slovenščina 9, zbirka nalog z rešitvami za 9. razred    
osnovne šole, EAN: 9789610121220, izdaja: 2018, založba: MK. 

Slovenščina 7,95 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, samostojni delovni zvezek za matematiko                    
v 9. razredu osnovne šole, EAN: 9789612716400, izdaja: 2017,                                 

založba: Rokus – Klett. 

Matematika 
 

19,90 

J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino,  
EAN: 9789616239462, izdaja: 2019, založba: Tangram. 

Angleški jezik 15,90 

RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni delovni zvezek za geografijo                                
v 9. razredu OŠ, EAN: 9789612716592, izdaja: 2019, založba: Rokus-Klett. 

Geografija 11,50 

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, prenovljen delovni zvezek 
za zgodovino, EAN: 9789612713003, izdaja: 2019, založba: Rokus – Klett. 

Zgodovina 14,45 

MOJA PRVA FIZIKA 2, samostojni delovni zvezek za 9. razred OŠ,                           
EAN: 9789617070699, izdaja: 2021, založba: Modrijan izobraževanje. 

Fizika 14,50 

BIOLOGIJA 9, (delovni) zvezek za aktivno učenje, EAN: 9789612716646,                

izdaja: 2019, založba: Rokus – Klett. 
Biologija 14,90 

KEMIJA 9, (delovni) zvezek za aktivno učenje, EAN: 9789612716318,                       

izdaja: 2017, založba: Rokus – Klett. 
Kemija 9,90 

 
 

9. RAZRED - IZBIRNI PREDMETI 

Delovni zvezki (kupite) 
naziv predmet cena 

C. Himber, M. L. Poletti: ADOSPHERE 2, delovni zvezek za francoščino kot drugi 
tuji jezik, izbirni predmet v 8. in 9. razredu, EAN: 9782011557179, izdaja: 2011, 

založba: DZS. 

Francoski jezik 12,90 

PRIMA PLUS A1.2. delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. 
razredu OŠ, EAN: 9783061206406, izdaja: 2019, založba: Cornelsen/DZS 
(Obdržite iz 8. razreda). 

Nemški jezik 16,90 

Slukan, D., Virtič, J.: Delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet 
OBDELAVA GRADIV – umetne snovi, EAN: 9789619158913, izdaja: 2005, 

založba: Izotech. 

Obdelava gradiv – Umetne snovi 22,00 

 

 
 
 

Zvezki in učni pripomočki (kupite) 
 
Slovenščina: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani,   
- nalivno pero, 
- vložki za nalivno pero. 
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-  
Matematika: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, mali karo. 
 

Angleški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 

Zgodovina: 

- zvezek, veliki A4, 60-listni, črtani. 
 

Geografija: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (lahko zvezek iz lanskega leta),  
- Ročni zemljevid Slovenije; 1:500000, EAN: 9789610201915, založba: DZS, cena: 5,80.  

 
Fizika: 

- zvezek veliki A4, 40-listni, nizki karo. 
 
Kemija: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani,  
- R. Ipavec. Periodni sistem elementov, dvostranski namizni, EAN: 383002211275, založba: Učila, cena: 1,46. 

 
Biologija: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani. 
 

Tehnika in tehnologija: 

       - zvezek, veliki A4, 60-listni, brezčrtni ali Mapa z listi (že od 6. razreda), 
       - ravnilo, 40 cm, 
       - GEO trikotnik – večji, 
       - šestilo, 
       - svinčnik B2, 
       -      tehnični svinčnik. 
 
Glasbena umetnost: 

       - notni zvezek, mali A5, 16-listni, 
       - zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (lahko zvezek iz lanskega leta). 
 
Likovna umetnost:  

       - kolaž papir, velikost A4, 24-barvni, 
       - tempera barvice, 
       - tempera barvice, posamična, bela 110, 42 ml, 
       - črni tuš, 
       - lonček za čopiče, 
       - paleta za mešanje barv, 
       - komplet čopičev: 3 kosi – mali, srednji, veliki, 
 (po potrebi dokupijo manjkajoče kose). 
 
Šport: 

- vrečka za športno opremo, 
- kratka športna majica, 
- kratke športne hlače, 
- športna obuvala – superge.  

 
Francoski jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (učenec lahko nadaljuje z zvezkom iz prejšnjega leta) 
 

Nemški jezik: 

- zvezek, veliki A4, 40-listni, črtani (učenec lahko nadaljuje z zvezkom iz prejšnjega leta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostale potrebščine: 

-  kemični svinčnik, rdeč, 
-  kemični svinčnik, moder,  
-  lepilo v stiku, 
-  škarje, 
-  radirka, 
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-  šilček, 
-  mapa A4 z elastiko, 
-  šolska torba, 
-  peresnica, 
-  šolski copati. 
 

 
 
 
 
 
Kraj in datum: Ljubljana, 26. 5. 2022                                         Ravnatelj: dr. Bojan Jeraj 
 
 
 
         
                          
 
 

       Skrbnik Učbeniškega sklada: Matija Drobne 


