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Učbeniki (iz učbeniškega sklada) : 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6. Učbenik za matematiko, Rokus Klett. (EAN: 9789612712938) 
DOTIK NARAVE 6. Učbenik za naravoslovje, Rokus Klett. (EAN: 9789612718596) 
MOJA PRVA GEOGRAFIJA. Učbenik za 6. razred osnovne šole, MODRIJAN. (EAN: 9789612416997) 
TOUCHSTONE 6. Učbenik, založba OBZORJA. (EAN: 9789612305628)  
GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 6. Učbenik za gospodinjstvo, Rokus Klet. (EAN: 9789612920759) 
RAZISKUJEM PRETEKLOST 6. Učbenik za zgodovino, Rokus Klett. (EAN: 9789612717162) 
iZNAM ZA VEČ. SLOVENŠČINA 6, vadnica z dostopom do interaktivne vsebine, Rokus Klett. (EAN: 9789612719562) 

 
Delovni zvezki (kupite sami): 

 
OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6. Samostojni delovni zvezek za slovenščino, Rokus Klett. (EAN: 9789612717834) 
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6. Zbirka nalog, 2 dela, Rokus Klett (EAN: 9789612712976) 
TOUCHSTONE 6. Delovni zvezek, založba OBZORJA. (EAN: 9789612305345) 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH. (EAN: 9789619104859) 
ATLAS SVETA 

 
Neobvezni izbirni predmet (kupite sami): 

 

NEMŠČINA EAN koda 

PRIMA 1, delovni zvezek za nemščino, DZS. 9789610208693 

veliki črtast zvezek in mapa za shranjevanje učnih listov  
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Potrebščine: 

 
Angleški jezik: velik črtast zvezek ter mapa za delovne liste 
Slovenski jezik:  velik zvezek, črtast, namenjen za štiri leta (priporočamo debelejšega) in mapa 
za kopije 
Matematika: velik zvezek (nizki karo), šestilo, geotrikotnik (brezbarvni), svinčnik. 
Zgodovina:  velik zvezek, črtast; 
Geografija: velik zvezek, črtast; osnovne barvice, svinčnik, geotrikotnik 
Naravoslovje: trša mapa za spenjanje,  s črtastimi vložnimi listi, 10 vložnih map, barvice 
Gospodinjstvo: mehka, tanjša mapa s črtastimi listi za spenjanje in dodajanje, 10 vložnih map 
Glasbena vzgoja: 60-listni mali zvezek,  črtast (za 6. do 9. razred). 
Likovna vzgoja:  
V letošnjem šolskem letu bo na pobudo Sveta staršev glavnino potrebščin za likovno vzgojo kupila šola. Na položnici 

vam bomo zaračunali nabavno ceno. Učenci bodo potrebščine dobili v trajno last in jih  v naslednjih letih po potrebi 

dokupovali. 

 
 

PRISKRBITE SAMI 
 

PRISKRBI ŠOLA 
(obračunano na položnici) 

zaščitna obleka (npr. stara majica) Lesene palčke – za ražnjiče 
škatla (npr. za čevlje za shranjevanje 
materiala) 

pleskarski lepilni trak širine 3-4 cm 

cunjica (kos odpadnega blaga),  Debelejši čopič - pleskarski 
gobica (stara - za pomivanje posode) akril 250 ml (rdeča-magenta, rumena, 

modra ter črna in bela)  
lepilo za papir v stiku čopiči 3 debeline(ploščati/za akril), 

lonček, paleta 
zvezek brezčrtni velik dobre velike škarje 
 lepilo za les (mekol) 500ml 
 kolaž papir 
 barvice 
 mastne voščenke  
 alkoholni flomaster črn S in M 

 


