
 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV in DRUGIH UČNIH GRADIV 

za šolsko leto 2021/2022 

-kupijo starši- 

 

 

6. RAZRED 
 

SLOVENŠČINA 

D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni 

delovni zvezek za slovenščino – jezik, 2 dela, ROKUS-KLETT   

EAN: 9789612711207                                                                               cena: 17,15 € 

                            

MATEMATIKA 

T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, samostojni 

delovni zvezek, 4 deli založba: ROKUS-KLETT  

EAN: 9789612716691                                                                             cena: 17,90 € 

 

GEOGRAFIJA 

MOJA PRVA GEOGRAFIJA, samostojni delovni zvezek, MODRIJAN 

EAN: 9789617053005                                                                              cena: 12,80 € 

 

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, MKZ – PRIPOROČENO! 

EAN: 9789610159292  (POSODOBLJEBEN)                                         cena: 37,99 €  

 

ANGLEŠČINA 

Janez Skela: TOUCHSTONE 6 NEW, delovni zvezek, ZALOŽBA OBZORJA, 2020!!! 

EAN:  9789612305345                                                                              cena: 17,50 € 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                                SKUPAJ BREZ ATLASA: 65,35 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osnovna šola Šenčur                                                       Šolsko leto 2021/2022 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN od 6. do 9. RAZREDA 

(poleg delovnih zvezkov) 
 

UPOŠTEVAJTE PREDMETE, KI SO NA PREDMETNIKU V DOLOČENIH 

RAZREDIH! 

Zvezki: 

SLOVENŠČINA: 2 velika črtana zvezka 

MATEMATIKA: 1 velik zvezek mali karo,  

ANGLEŠČINA: 1 velik črtan zvezek 

GEOGRAFIJA: 1 velik črtan zvezek 

ZGODOVINA: 1 velik črtan zvezek 

NARAVOSLOVJE (6. in 7. razred): 1 velik črtan zvezek 

GOSPODINJSTVO (6. razred): preprosta mapa s 15 praznimi listi 

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA (7. in 8. razred): 1 velik črtan zvezek 

TEHNIKA in TEHNOLOGIJA (6., 7., 8. razred): 1 velik brezčrtni zvezek 

GLASBA: 1 velik črtan zvezek 

BIOLOGIJA (8. in 9. razred): - 

FIZIKA (8. in 9. razred): 1 velik zvezek mali karo 

KEMIJA (8. in 9. razred): 1 velik črtan zvezek 

Izbirni predmeti: NEMŠČINA ali FRANCOŠČINA ali ŠPANŠČINA: 1 velik črtan 

zvezek 

 

PRI VSEH PREDMETIH LAHKO UPORABITE ZVEZKE IZ PRETEKLEGA 

ŠOLSKEGA LETA, če niso popisani, KER SE SNOV NADALJUJE IN NADGRAJUJE. 

 

Pisala in druge potrebščine: navadni svinčnik HB, radirka, šilček, nalivno pero ali 

kemični svinčnik, barvni kemični svinčniki ali tanki flomastri (3 barve), geotrikotnik, 30 

cm ravnilo, šestilo, računalo (8. in 9. razred). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD 2021/2022 
 

Osnovna šola Šenčur omogoča učencem, da si v prihodnjem šolskem letu 2021/2022 iz 

učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. 

 

Ob izteku šolskega leta morate do 18. 6. 2022 vse izposojene učbenike vrniti šoli. Če 

kakšnega učbenika ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste ob koncu šolskega leta po 

položnici poravnali stroške za nakup novega učbenika. V primeru, da bo kakšen učbenik 

poškodovan oz. uničen boste morali po položnici poravnati sorazmerni delež glede na 

poškodbo in vrednost učbenika glede na starost učbenika. O izgubi ali uničenju učbenika 

morate do konca tekočega šolskega leta obvestiti skrbnico učbeniškega sklada. 

 

Izposojevalnina učbeniških kompletov je za vse učence brezplačna. Vsak učenec je BREZ 

PRIJAVE NAROČEN na izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in se strinja s pogoji 

navedenimi v prejšnjem odstavku. 

 

V primeru, da se s pogoji ne strinjate oz. si učbenikov IZ UČBENIŠKEGA SKLADA iz 

drugih razlogov   NE BOSTE IZPOSODILI, morate skrbnici učbeniškega sklada – 

knjižničarki poslati podpisano ODJAVO učbenikov iz US, ki je na tem listu spodaj. 

 

SEZNAM UČBENIKOV iz učbeniškega sklada:  

  

SLOVENŠČINA  

B. Golob et al.: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za 6. razred, MKZ  

  

ZGODOVINA  

Sonja Bregar Mazzini , Mirjam Oblak , Bernarda Roudi: ZGODOVINA 6, učbenik za 

zgodovino v 6. razredu osnovne šole, MK 

EAN: 9789610143932                                         

 

NARAVOSLOVJE  

A. Šorgo, S.  Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik, DZS  

  

ANGLEŠČINA  

Janez Skela: TOUCHSTONE 6 NEW, učbenik,  ZALOŽBA  

OBZORJA  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR – ODJAVA  UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

Šolsko leto 2021/2022 

 

Ime in priimek učenca:__________________________________________6._____ razred 

 

Za svojega otroka nepreklicno NE NAROČAM   

izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. 

 

Podpis staršev: _______________________________________________ 

Izpolnjeno ODJAVO poslati knjižničarki najkasneje do petka, 18. 6. 2021. 
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