
OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE, Kaj potrebujem 2013/14 
 

 

KAJ POTREBUJEM ZA 7. RAZRED ? 

DOBITE V ŠOLI 

Učbeniki (učbeniški sklad): 

1. Berk, Draksler, Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, ROKUS KLETT 

2. Tomšič, Račič: GEOGRAFIJA 7, učbenik za 7. R devetletne OŠ (MKZ 

3. Simončič Mervic: STARI SVET, učbenik, MODRIJAN 

4. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik, ROKUS KLETT 

5. Goodey, Goodey:MESSAGES 2, učbenik, ROKUS KLETT  

6. NOVI SVET IZ BESED, berilo, ROKUS KLETT  

7. Motta: WIR 1, učbenik, ROKUS KLETT     

8. Alonzo, Sans: GENTE JOVEN 1, učbenik, DIFUSION, ROKUS KLETT (samo za izbirni predmet!!!) 

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. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu 

OŠ, ROKUS KLETT 

2. Goodey, Goodey:MESSAGES 2, delovni zvezek, ROKUS KLETT 

3. Simončič, Mervic: STARI SVET, delovni zvezek, (MODRIJAN) 

4. Motta: WIR 1, delovni zvezek, KLETT, ROKUS 

5.   Brinovec et al.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO ( MKZ) (priporočeno) 

Izbirni predmeti: 

ŠPANŠČINA: Alonzo, Sans: GENTE JOVEN 1, delovni zvezek, DIFUSION, ROKUS KLETT 

 

Zvezki, potrebščine: Zaradi večje preglednosti učitelji predlagajo zvezke A4 format, starši pa se sami 

odločite, kakšne zvezke boste kupili, lahko tudi  format A5. 

- 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 

SLJ: zvezki po dogovoru DDE: mapa A4 z vložnimi listi GEO: 1 zvezek, format A4, s 

črtami 

MAT: 1 zvezek, format A4, nizki karo,  GVZ:  1 zvezek, format A5, s 

črtami,1 notni zvezek s črtami 

(oba iz 6. r) 

TJA:1 zvezek, format A4,  s 

črtami, 

NARAVOSLOVJE: format A4, s črtami,  ZGO:  1 zvezek, format A4, s 

črtami                 

IP NI1: 1 zvezek, format A4, s 

črtami                                

IP ŠI1: 1 zvezek, format A4, s črtami 

 

IP LS1: 5,00 € za pripomočke (po 

položnici) 

IP SONCE, LUNA, ZEMLJA: 1 

zvezek  format A4, nizki karo 

TEV: mapa A4 z vložnimi listi 

 

 

-     TIT: zvezek iz 6. razreda, če ga niste imeli kupite novega: 40 listni brezčrtni A4 format, črtalnik, mapa 

A4. Starši boste prispevali  3,00 € za material. Znesek boste plačali v drugi polovici šolskega leta  po 

položnici, ki jo boste dobili v  šoli. 

- LVZ: starši boste v septembru prispevali po 5,00 € (vse potrebne barvice, čopiče, pripomočke, lepila, 

materiale-bomo kupili in hranili v šoli) – položnico boste dobili v šoli.   

- ŠVZ: obvezna športna oprema (kratke hlače, majica-naravni materiali). 

- MAT: namesto delovnega zvezka stroški za delovne liste 5,00 € (položnica) 

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

imenom in priimkom! 


