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KAJ POTREBUJEM ZA 6. RAZRED? 
DOBITE V ŠOLI 
Učbeniki (učbeniški sklad): 

 
1. Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik za 

matematiko v 6. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT  prenova  

2. Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 1, učbenik za angleščino, Eli, MODRIJAN  

3. GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 6, učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT  

4. E. Baloh, B. Lenart GEOGRAFIJA 6, učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole, MKZ   

5. Vrbančič, Prel, Veit: GLASBENA UMETNOST 6, učbenik, MKZ 

6. Androlić et al.:PRAVA TEHNIKA 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu osnovne 

šole, ROKUS KLETT  za na klop  

 

Opomba:Učenci, ki so se naročili na učbeniški sklad, bodo učbenike  dobili v šoli – predvidoma v prvem  
tednu pouka (v septembru). 

KUPITE STARŠI 
Delovni zvezki: 

1. Avbar, Dolenc: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v   6. 

razredu OŠ, ROKUS KLETT  EAN: 9789612717834 

2. Morris, Tite, Cerulli, Prodromou: SPRINT 1, delovni zvezek za angleščino, Eli, MODRIJAN EAN: 

9788853623270  

Berk, Draksler, Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek., ROKUS KLETT EAN: 

9789612712945 

3. Barbo: DOTIK NARAVE 6, samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu, ROKUS KLETT EAN: 

9789612718619  

4. Verdev, Razpotnik: POTUJEM V PRETEKLOST 6, samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu 

OŠ, ROKUS KLETT NOVO 

Zvezki, potrebščine: Zaradi večje preglednosti učitelji predlagajo zvezke A4 format, starši pa se sami 
odločite, kakšne zvezke boste kupili, lahko tudi  format A5. 
SLOVENŠČINA: zvezki po dogovoru   
MATEMATIKA: 1 zvezek, format A4, nizki karo, kalkulator (SHARP EL 531THB, dvovrstični), uporabljali  ga 
bodo tudi v naslednjih letih OŠ in SŠ 
GEOGRAFIJA: 1 zvezek, format A4, s črtami                 
ZGODOVINA:  1 zvezek, format A4, s črtami 
ANGLEŠČINA:  1 zvezek, format A4,  s črtami 

GOSPODINJSTVO: 1 zvezek, A4, s črtami, (lahko še iz 5. razreda)              
GLASBENA UMETNOST:  1 zvezek, format A5, s črtami, 1 notni zvezek s črtami                           
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: brezčrtni zvezek s črtalnikom – 60 listni A4 format (uporabljali ga boste še v 
7. in 8. razredu). Za material in fotokopije (učni listi) boste prispevali 5,00 €  -po položnici. 
LIKOVNA UMETNOST: starši boste v septembru prispevali po 5,00 € za vse potrebne materiale in 
pripomočke, ki jih bomo hranili v šoli. Položnico boste dobili v šoli. 
ŠPORT: obvezna športna oprema (kratke hlače, majica-naravni materiali). 
- beležka:  kupite navaden mali zvezek,na prvo notranjo stran vpišite: 
                    -ime, priimek otroka, rojstni podatki, domači naslov, domača telefonska štev; 
                    -imeni obeh staršev, telefonski številki v službah. 
- peresnica: enostavna in urejena! (nalivno pero, kemični rdeč svinčnik, radirka, šilček, 

kvalitetno geometrijsko orodje (geotrikotnik, šestilo), navaden svinčnik, škarje, osnovni barvni 
svinčniki),  lepilo. 

Vsi zvezki in knjige naj bodo oviti ter skupaj z ostalimi potrebščinami opremljeni z imenom in priimkom! 


