
 
OŠ Kašelj 

UČBENIŠKI SKLAD 
šolsko leto 2022/2023 

8. razred 
 
Učbeniki (iz učbeniškega sklada): 
 
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8. Učbenik za matematiko, Rokus Klett. (EAN: 9789612712242). 
DOTIK ŽIVLJENJA 8. Učbenik za biologijo v 8. razredu, Rokus Klett. (EAN: 9789612718633) 
RAZISKUJEM AFRIKO IN NOVI SVET 8. Učbenik za 8. razred, Rokus Klett. (EAN: 9789612920111) 
TOUCHSTONE 8. Učbenik za angleščino, založba TANGRAM. (EAN: 9789616239370) 
POTUJEM V PRETEKLOST 8. Učbenik za zgodovino, Rokus Klett. (EAN: 9789612920081) 
SVET SMO MI 8. Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko, DZS. (EAN: 9789610205074) 
OD ATOMA DO MOLEKULE. Učbenik za kemijo v  8. razredu, Jutro. (EAN: 9789616746564) - 
učbenik za na klop 
 
Delovni zvezki (kupite sami): 
 
OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8+. Samostojni delovni zvezek, Rokus Klett. (EAN: 9789612921750) 
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8. Zbirka nalog, 2 dela, ROKUS KLETT. (EAN: 9789612712051) 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA . Delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH. (EAN: 9789619104873) 
TOUCHSTONE 8. Delovni zvezek, založba TANGRAM. (EAN: 9789616239813) 
FIZIKA 8. Samostojni delovni zvezek za fiziko, Mladinska knjiga. (EAN: 9789610159148) 
BIOLOGIJA 8. Samostojni delovni zvezek, DZS. (EAN:9789610209720) 
MOJA PRVA KEMIJA 1. samostojni delovni zvezek za 8.razred osnovne šole, Modrijan (9789617070705) 
 
Izbirni predmeti (kupite sami): 
V prihodnjem šolskem letu bomo zagotovili izposojo učbenikov za izbirne predmete v sklopu učbeniškega 
sklada. Sami torej kupite samo delovne zvezke in potrebščine. 

 NEMŠČINA – začetna skupina (1. leto učenja)  EAN  

NI1 WIR 1 – učbenik za nemščino, poslovenjen, ROKUS 
KLETT.  

Učbeniški sklad 9789612094232  

NI1 WIR 1 – delovni zvezek, poslovenjen, ROKUS KLETT  kupite sami 9789612094225  

NI1 veliki črtast zvezek in mapa za shranjevanje učnih listov   

 Nemščina - nadaljevalna skupina (2. leto učenja)   

NI 2 WIR 2 – učbenik za nemščino, poslovenjen, ROKUS 
KLETT.  

učbeniški 
sklad 

 

NI 2 WIR 2 – delovni zvezek, poslovenjen, ROKUS KLETT  kupite sami  

NI 2 velik črtast zvezek, lahko od prejšnjega leta   

 ŠPANŠČINA - začetna skupina (1. leto učenja)   

ŠI1 GENTE JOVEN 1, NUEVA EDICIÓN, učbenik s CD-jem, 
ROKUS KLETT  

Učbeniški sklad 9788415620754  

ŠI1 GENTE JOVEN 1, NUEVA EDICIÓN, delovni zvezek s CD-
jem, ROKUS KLETT 

kupite sami 9788415620761  

ŠI1 A4 velik črtast zvezek, mapa za delovne liste   
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 ŠPANŠČINA  – nadaljevalna skupina (2. leto učenja 
jezika) 

  

ŠI2 Pri nadaljevalni skupini ni potrebno kupiti gradiv, ker sta 
učbenik in delovni zvezek GENTE JOVEN 1 namenjena 
dvema letoma učenja jezika.  

  

ŠI2 veliki črtast zvezek, mapa za delovne liste 
Nov zvezek ni potreben, če je lanskoletni ni zapolnjen. 

  

 
 
Potrebščine: 
 
Angleški jezik: velik zvezek (črtast),  mapa za delovne liste 
Slovenski jezik: velik črtast zvezek iz 6. razreda in mapa za kopije 
Matematika: velik zvezek (nizki karo), šestilo, geotrikotnik 
Fizika: velik zvezek (nizki karo), kalkulator, geotrikotnik 
Zgodovina: velik zvezek (črtast) - lahko iz 7. razreda 
Geografija: velik zvezek (črtast) - lahko iz 7. razreda, osnovne barvice, svinčnik, ATLAS SVETA 
Državljanska vzgoja in etika: mali zvezek (črtast). Lahko isti kot v 7. razredu 
Biologija: Trša, tanjša mapa s črtastimi listi za spenjanje in dodajanje, nekaj vložnih pvc map 
Kemija: PVC mapa in črtasti listi 
Glasbena vzgoja: nadaljujejo z zvezkom iz preteklih let 
Likovne vzgoja:  

(Stvari, ki jih imaš od prejšnjih let, ni treba kupovati na novo! Odpadni material se zbira od začetka šolskega 
leta, da je pri roki, ko ga potrebujemo, če ne, je tudi to treba kupiti.) 

 
Lesene palčke – za ražnjiče 
pleskarski lepilni trak širine 3-4 cm 
Debelejši čopič - pleskarski 
akril 250 ml (rdeča-magenta, rumena, modra ter črna in 
bela)  
čopiči 3 debeline(ploščati/za akril), lonček, paleta 
dobre velike škarje 
lepilo za les (mekol) 500ml 
kolaž papir 
barvice 
mastne voščenke  
alkoholni flomaster črn S in M 

zaščitna obleka (npr. stara majica) 
škatla (npr. za čevlje za shranjevanje materiala) 
cunjica (kos odpadnega blaga),  
gobica (stara - za pomivanje posode) 
lepilo za papir v stiku 

zvezek brezčrtni velik 
 


