
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU 

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV TER ŠOLSKIH 

POTREBŠČIN V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

1. RAZRED 

UČBENIK: 

 Kordigel Aberšek, et al.,:  LILI IN BINE 1, berilo (9,85 €); Rokus Klett,  

ISBN/EAN: 9789612711030 

DELOVNI ZVEZKI: 

 LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, komplet samostojnih delovnih zvezkov za 

slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja s kodo in prilogami, (35,00 €); 

Rokus Klett,  ISBN/EAN: 3831075929050 

 

OSTALE POTREBŠČINE: 

 šolska torba 
 velika peresnica 
 majhna peresnica 
 2 navadna svinčnika 
 radirka 
 šilček 
 barvice 
 flomastri 
 lepilo v stiku 
 škarjice 
 majhno merilce s šablonami 
 zložljiv dežnik 
 prtiček v vrečki  
 9 velikih zvezkov brez črt, 2 velika zvezka s kvadratki (1 cm), 1 kartonasta mapa 

z elastiko, kolaž papir 
 ostale likovne potrebščine nabavi šola po dogovoru s starši 
 kratke hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, šolski copati z gumijastim 

podplatom 
 1 črn vodoodporen flomaster (F) 

 

 



2. RAZRED 

UČBENIKI: 

 Kordigel Aberšek, et al.: LILI IN BINE 2, berilo (11,85 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612712150 

 Kramarič, et al.: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenski jezik; (11,85 €); Rokus 

Klett, ISBN/EAN: 9789612712129 

DELOVNI ZVEZKI: 

 Kramarič, et al.: LILI IN BINE 2, medpredmetni učni komplet s kodo Lilibi.si in 

prilogami za 2. razred osnovne šole; (40 €); ISBN/EAN: 9789612716387 

 Kramarič, et al.: delovni zvezek za opismenjevanje, 2. del, (6,00 €);     

ISBN/EAN: 3831075927940 

 

 

OSTALE POTREBŠČINE: 

 3 velike zvezke z vmesno črto na obeh straneh (TAKO LAHKO) za slovenščino, 
italijanščino in angleščino 

 1 velik zvezek s kvadratki (1 cm) za matematiko. 
 1 velik zvezek s črtami (TAKO LAHKO) za spoznavamje okolja 
 2 velika zvezka brez črt – za glasbeno umetnost in podaljšano bivanje 
 2 risalna bloka po 20 listov (na eni strani morajo biti gladki, na drugi pa hrapavi), 

2 veliki beli DAS masi, flomastri s tanko konico, dodatni črni flomaster,voščenke, 
ostale potrebščine naročijo v šoli 

 kratke hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, copati z gumijastim podplatom, 
vrečka za copate 

 rdeč kemični svinčnik, kartonska mapa, prtiček za malico, peresnica, barvice, 
navadno nalivno pero, svinčnik, šilček, radirka, merilce do 20 cm s šablono, 
škarje, kolaž papir, 2 lepila v stiku, trda mapa na klip z vloženimi prozornimi 
mapami (vsaj 30 map), označevalni lističi, beležka 

 vse šolske potrebščine označite z otrokovim imenom 

 

 

 

 

 



3. RAZRED 

UČBENIKI: 

 Kordigel Aberšek, et al.: LILI IN BINE 3, berilo (13,85 €); Rokus Klett,  

ISBN/EAN: 9789612712785 

 Kramarič, et al.: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenski jezik; (13,85 €); Rokus 

Klett, ISBN/EAN: 9789612712761 

DELOVNI ZVEZKI: 

 Kramarič, et al.: LILI IN BINE 3, samostojni delovni zvezki za 3. razred 

osnovne šole s kodo Lilibi.si in prilogami; (49 €); Rokus Klett,   

ISBN/EAN: 3831075925700 

 Gerngross: GRANDI AMICI 1, učbenik, (13, 90 €); ISBN/EAN: 

9788853601483 

 Gerngross: GRANDI AMICI 1,delovni zvezek, (7, 20€); ISBN/EAN: 

9788853601490 

 Cena kompleta delovnih zvezkov: 70.1€ 

OSTALE POTREBŠČINE: 

 4 velike zvezke z vmesno črto (tako lahko), 1 velik zvezek brez vmesne črte – 
črtast (tako lahko), 2 velika zvezka s črtami za italijanščino in angleščino, 
beležka, 1 mapa na klip s prozornimi mapami, 1 velik zvezek s kvadratki (1 cm), 
1 velik zvezek brez črt, 1 majhen zvezek brez črt 

 kratke hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, šolski copati z gumijastim 
podplatom 

 kolaž papir, ostale likovne pripomočke nabavimo v šoli 
 nalivno pero, šilček, radirka, 1 kartonasta mapa, svinčnik, rdeč kemični svinčnik, 

škarje, barvice, ravnilo do 30 cm s šablono, lepilo, flomastri, vrečka za copate, 
prtiček 

 

 

 

 

 

 



4. RAZRED 

UČBENIKI: 

 RADOVEDNIH PET 4; berilo, (14 €); Rokus Klett, ISBN/EAN: 3831075925748 

 SUPER MINDS 1, STUDENT’S BOOK, učbenik z DVD ; (18,50 €); ISBN/EAN: 

9780521148559  

 RADOVEDNIH PET 4, učbenik za NIT, (14, 50 €); Rokus Klett,            

ISBN/EAN: 9789612713201 

 RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, (14, 50 €); Rokus Klett,       

ISBN/EAN: 9789612713300 

DELOVNI ZVEZKI: 

 RADOVEDNIH PET 4, (komplet B),  komplet treh  samostojnih delovnih zvezkov  

(SLO, MAT, NIT) s kodo in praktično gradivo za NIT; (39 €); Rokus Klett,               

ISBN/EAN: 3831075928367 

 SUPER MINDS 1 – delovni zvezek za angleščino; (13, 90 €); ISBN/EAN: 

9789612718787 

 A. Apicella, et al.: MAGICA ITALIA 1, učbenik; (15,00 €); ISBN/EAN: 

9788853614834 in delovni zvezek; (9,40 €); ISBN/EAN: 9788853614841 (za 

učence, ki bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet italjianski jezik)                                                              

Cena kompleta delovnih zvezkov brez italijanščine: 52.9€ 

Cena kompleta delovnih zvezkov z italijanščino: 77.3 € 

 

OSTALE POTREBŠČINE: 

 6 velikih zvezkov s črtami (SLJ, DRU, NIT, GUM, TJA, ITJ) 1 velik zvezek brez 
črt (MAT – geometrija), 1 velik karo zvezek (MAT) 

 mapa na klip s prozornimi mapami, kartonasta mapa 
 peresnica, pero, svinčnik, radirka, rdeč kemik, barvice, flomastri, šilček 
 škarje, lepilo, ravnilo (šablona), geotrikotnik, šestilo 
 kratke hlače ali dres, majica s kratkimi rokavi, šolski copati z gumijastim 

podplatom, vrečka za copate, športni copati 
 prtiček za malico 
 beležka 
 likovne potrebščine naročimo preko šole 

 

 



5. RAZRED 

UČBENIKI: 

 RADOVEDNIH PET 5; berilo, (14 €); Rokus Klett, ISBN/EAN: 3831075925731 

 SUPER MINDS 2, učbenik z DVD; (18, 50 €); ISBN/EAN: 9780521148597 

 RADOVEDNIH PET 5; učbenik za NIT, (14,50 €); Rokus Klett,            

ISBN/EAN: 3831075927032 

DELOVNI ZVEZKI : 

 RADOVEDNIH PET 5, (komplet B),  komplet treh samostojnih delovnih zvezkov 

za MAT, SLO, DRU in praktično gradivo za naravoslovje in tehniko za peti 

razred osnovne šole; (39 €); ISBN/EAN: 3831075928404  

 SUPER MINDS 2, delovni zvezek; (13,90 €); ISBN/EAN: 9789612718800 

 A. Apicella, et al.: MAGICA ITALIA 2, učbenik; (15,00 €); ISBN/EAN: 

9788853614889 in delovni zvezek; (9,40 €); ISBN/EAN: 9788853614896 (za 

učence, ki bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet italjianski jezik)      

                                                         

Cena kompleta delovnih zvezkov brez italijanščine: 52.9€ 

Cena kompleta delovnih zvezkov z italijanščino: 77.3 € 

 

OSTALE POTREBŠČINE: 

 8 velikih zvezkov s črtami, 1 velik zvezek visoki karo, 1 velik zvezek brez črt, 1 
majhen zvezek s črtami, 1 kartonasto mapo in 1 mapo na klip z 10 prozornimi 
mapami, črtalnik  

 kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, copate z gumijastim podplatom, športni 
copati, majhna brisača 

 pero, barvice, ravnilo, šestilo, geotrikotnik, rdeč kemični svinčnik, flomastri 
 BLOK FLAVTA, HOHNER (dvodelna ali enodelna), plastična 
 likovne potrebščine naročimo preko šole 
 prtiček za malico 
 paket papirnatih servietov 
 20 plastočnih kozarcev 

 

 



6. RAZRED 

UČBENIKI: 

 Golob, et al.: KDO SE SKRIVA V OGLEDALU, berilo 6; (17,40 €); Mladinska 

knjiga, ISBN/EAN: 9789610106593   

 Berk, et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6 (učbenik); (15,75 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612095734)   

 Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6 (učbenik); (17,25 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612717162 

 Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6 (učbenik); (16,60 €); Rokus Klett, ISBN/EAN: 

9789612097998     

 Tacol, et al.: LIKOVNO IZRAŽANJE 6 (učbenik); (17,90 €); Debora,   

ISBN/EAN: 9789616525787        

 A Šorgo, et al.: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1; (15,90 €); DZS,        

ISBN/EAN: 9789610201151         

 Aberšek, et al.: TEHNIKA 6 (učbenik);  (20,10 €); DZS,                        

ISBN/EAN: 9788634136715   

 Dremelj, et. al.: GOSPODINJSTVO ZA ŠESTOŠOLC (K)E, učbenik,  tretja 

izdaja,  (13,40 €), ISBN/EAN: 9789616348904 (v skladu imamo 15 učbenikov za 

na klop) 

 ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE , Mladinska knjiga, (34,96 

€);  ISBN/EAN: 9789610113393 (v skladu imamo 15 atlasov za na klop) 

 SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 6, zbirka nalog, (19,35 €), Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612712976  (v skladu imamo 15 učbenikov za na klop) 

 

DELOVNI ZVEZKI: 

 Cajhen, et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, komplet samostojnih delovnih 

zvezkov; (17,15 €); Rokus Klett, ISBN/EAN: 9789612711207                         

 NARAVOSLOVJE 6 iROKUS, interaktivni učni komplet nove generacije;    

(14,90 €);  ISBN/EAN: 9789612716288                                               

 PROJECT 2, 4. izdaja, učbenik; (19,90 €); ISBN/EAN: 9780194764568 in in 

delovni zvezek s CD-jem (17,50 €); ISBN/EAN: 9780194765015), založba 

Oxford                 

 Širca Čampa et. al.: GOSPODINJSTVO ZA ŠESTOŠOLCE, delovni zvezek 

(Zbirka Planet znanja); (9,80 €); ISBN/EAN: 9789616348881           



 A. Apicella: MAGICA ITALIA 3, delovni učbenik; (15,00 €); ISBN/EAN: 

9788853614933 in in delovni zvezek (9,40 €); ISBN/EAN: 9788853614940) (za 

učence, ki bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet italjianski jezik)                                                               

 

Cena kompleta delovnih zvezkov brez italijanščine: 79.2 € 

Cena kompleta delovnih zvezkov z italijanščino: 103.6 € 

OSTALE POTREBŠČINE: 

 10 velikih zvezkov s črtami, velik zvezek mali karo 
 tempera barvice, vodene barvice, svinčniki (različne trdote), risarsko oglje, 2 

risalna bloka, voščenke, 3 okrogle čopiče, 3 ploščate čopiče, lonček, paleta, 
kolaž papir, nožki za linolej (likovne potrebščine uporabljajo v 6., 7., 8., 9. 
razredu) 

 kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, copati z gumijastim podplatom, športni 
copati, rdeč in moder kemični svinčnik ali pero, svinčnik, radirka, geotrikotnik, 
šestilo, barvice, ravnilo, škarje, lepilo, lepilni trak, gladki risalni listi, tehnični 
svinčnik, BLOK FLAVTA, HOHNER (ENODELNA ALI DVODELNA), 
PLASTIČNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RAZRED 

UČBENIKI: 

 Mohor, et al.: SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo 7; (17,90 €); Mladinska 

knjiga, ISBN/EAN: 9789610108313     

 Berk, et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7 (učbenik); (15,30 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612712228                   

 Razpotnik: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7 (učbenik); (18,85 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612712297                                      

 Aberšek, et al.: TEHNIKA 7 (učbenik); (17,60 €); DZS,                                     

ISBN/EAN: 9788634124255                                                                                                            

 Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7( učbenik), (16,60 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612099367                                                                

 Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE  7 (učbenik); (17,90 €); Debora                         

ISBN/EAN: 9789616525794                                             

 Šargo, et al.: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2; učbenik,(15,90 €); DZS,                       

ISBN/EAN: 9789610202523  

 Mahmond, et. al.: JAZ, MIDVA, MI 7; učbenik za domovinsko in državljansko 

kulturo in etiko  (12,50 €); Rokus Klett, EAN: 9789612718541      

  ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE , Mladinska knjiga, (34,96 

€);  ISBN/EAN: 9789610113393 (v skladu imamo 15 atlasov za na klop) 

 SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 7, zbirka nalog, (19,35 €), Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612712983  (v skladu imamo 15 učbenikov za na klop) 

                                                      

DELOVNI ZVEZKI: 

 Cajhen, et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7; samostojni delovni zvezek, 

(17,15 €); Rokus Klett, ISBN/EAN: 9789612099428                                                                   

 NARAVOSLOVJE 7 iROKUS, interaktivni učni komplet za naravoslovje v 7. 

razredu; (14,90 €); ISBN/EAN: 9789612716295   

 Hutchinson: PROJECT 3, 4. izdaja, učbenik ; (19,90 €); ISBN/EAN: 

9780194764575 in delovni zvezek (16,97 €); ISBN/EAN: 9780194765022                 

 AMICI D´ITALIA 1; delovni učbenik (15,60 €) ; ISBN/EAN: 9788853615114 in 

delovni zvezek (11,80 €);  ISBN/EAN: 9788853615121     (za učence, ki bodo 

obiskovali neobvezni izbirni predmet italjianski jezik)          

 



Cena kompleta delovnih zvezkov brez italijanščine: 69.27 € 

Cena kompleta delovnih zvezkov z italijanščino: 96.6  € 

 

                                                                                                             

OSTALE POTREBŠČINE: 

 1 velik zvezek s črtami (debelejši), 10 velikih zvezkov s črtami, 1 velik zvezek 
mali karo, blok z risalnimi listi 

 tempera barvice, vodene barvice, svinčniki (različne trdote), risarsko oglje, 
risalni blok, voščenke, 3 okrogle čopiče, 3 ploščate čopiče, lonček, paleta, kolaž 
papir, nožki za linolej (likovne potrebščine uporabljajo v 6., 7., 8., 9. razredu) 

 kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, copati z gumijastim podplatom, športni 
copati 

 geotrikotnik, šestilo, svinčnik radirka, barvice, ravnilo, moder in rdeč kemični 
svinčnik ali pero, škarje lepilo, lepilni trak, gladki risalni listi, tehnični svinčnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RAZRED 

UČBENIKI: 

 Honzak, et al.: DOBER DAN ŽIVLJENJE, berilo 8, (17,90 €); Mladinska knjiga, 

ISBN/EAN: 9788611158983           

 Berk, et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8 (učbenik); (15,30 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612712242                             

 Razpotnik, et al.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8 (učbenik); (17,25 €); Rokus 

Klett, ISBN/EAN: 9789612710095                                           

 Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO; učbenik, (16,00 €); DZS,          

ISBN/EAN: 9789610200802                                                                    

 Beznec, et. Al. : MOJA PRVA FIZIKA 1(učbenik);  (15,90 €); Modrijan,  

ISBN/EAN: 9789612416331                                                                       

 Vardev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8 (učbenik); (16,60 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612099985                                                                                              

 Devetak: PETI ELEMENT 8 (učbenik); (16,25 €); Rokus Klett,             

ISBN/EAN: 9789612099961                                                                                                                                     

 Tacol,et al.: LIKOVNO IZRAŽANJE 8 (učbenik); (17, 90 €); Debora,     

ISBN/EAN: 9789616525800                                                                     

 Aberšek, et al.: TEHNIKA 8 (učbenik); (13,10 €); DZS,                          

ISBN/EAN: 9788634127485    

 Dr. Avbelj, et. al.: JAZ, MIDVA, MI 8, (učbenik), (12,50 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612719326 

 ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE , Mladinska knjiga, (34,96 

€);  ISBN/EAN: 9789610113393 (v skladu imamo 15 atlasov za na klop) 

 SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 8, zbirka nalog, (18,80 €), Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612712051 (v skladu imamo 15 učbenikov za na klop) 

 

DELOVNI ZVEZKI: 

 Bešter, et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek; 
(17,15 €); Rokus Klett, ISBN/EAN: 9789612710187                                                                 

 Hutchinson: PROJECT 3, 4. izdaja, učbenik ; (19,90 €); ISBN/EAN: 
9780194764575 in  delovni zvezek (16,97 €); ISBN/EAN: 9780194765022                       

 BIOLOGIJA 8 iROKUS, interaktivni učni komplet nove generacije; (14,90 €); 

ISBN/EAN: 3831075927353                                                                                                        



 Modec, et al.: KEMIJA DANES 1, delovni zvezek ; (14,50 €); DZS,      

ISBN/EAN: 9789610202837                                                                                                      

 AMICI D´ITALIA 2; delovni učbenik (15,60 €) ; ISBN/EAN: 9788853615152 in 

delovni zvezek (11,80 €);  ISBN/EAN: 9788853615169 in  AMICI D´ITALIA 1; 

delovni učbenik (15,60 €) ; ISBN/EAN: 9788853615114 in delovni zvezek 

(11,80 €);  ISBN/EAN: 9788853615121 – to gradivo že imajo iz 7. razreda       

(za učence, ki bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet italjianski jezik)     

   

Cena kompleta delovnih zvezkov brez italijanščine: 83.4 € 

Cena kompleta delovnih zvezkov z italijanščino: 110.82 € 

                                                                                                                                                                                                                           

OSTALE POTREBŠČINE: 

 velik zvezek s črtami (debelejši), 10 velikih zvezkov s črtami, 2 velika zvezka 
mali karo, blok z risalnimi listi, tempera barvice, vodene barvice, svinčniki 
(različne trdote), risarsko oglje, risalni blok, voščenke, 3 okrogle čopiče, 3 
ploščate čopiče, lonček, paleta, kolaž papir, nožki za linolej (uporabljajo v 6., 7., 
8., 9. razredu) 

 kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, copati z gumijastim podplatom, športni 
copati 

 geotrikotnik, šestilo, svinčnik, radirka, barvice, ravnilo, moder in rdeč kemični 
svinčnik ali pero, periodni sistem elementov, računalo (kalkulator), trikotnik, 
škarje, gladki risalni listi, tehnični svinčnik 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. RAZRED 

UČBENIKI: 

 Honzak, et al.: SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo 9; (17,90 €); Mladinska 

knjiga,  ISBN/EAN: 9789610125280               

 Berk, et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9 (učbenik); (15,75 €); Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 9789612712952                                              

 Razpotnik, et al.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9 (učbenik); (17,75 €); Rokus 

Klett, ISBN/EAN: 9789612712990                                                           

 Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 9; učbenik, (16, 35 €; Rokus Klett,            

ISBN/EAN: 9789612712853)                                                                                                       

 Beznec, et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2 (učbenik); (15,90 €); Modrijan, 

ISBN/EAN: 9789612416355                                                                                                        

 Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9 (učbenik); (16,60 €), Rokus Klett,; 

ISBN/EAN: 9789612716479                                                                                                                                    

 Devetak: PETI ELEMENT 9 (učbenik); (16,25 €); Rokus Klett,             

ISBN/EAN: 9789612711092                                                                                                                                                                                 

 Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 9 (učbenik); (17,90 €); Debora,             

ISBN/EAN: 9789616525817    

 ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, Mladinska knjiga, (34,96 €);  

ISBN/EAN: 9789610113393 (v skladu imamo 15 atlasov za na klop) 

 SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 9, zbirka nalog, (18,80 €), Rokus Klett, 

ISBN/EAN: 3831075925564  (v skladu imamo 15 učbenikov za na klop) 

 

                                                                                                                                                                                                                 

DELOVNI ZVEZKI: 

 Bešter, et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9,samostojni delovni zvezek 

(17,15 €); Rokus Klett, ISBN/EAN: 9789612711238                                                                              

 PRIROČNIK ZA ŠVZ za 3. triletje OŠ; (5,00 €); Millenium,                   

ISBN/EAN: 9789616555159                                                                                                          

 Hutchinson: PROJECT 4, 4. izdaja, učbenik ; (19, 90 €); ISBN/EAN: 

9780194764582 in delovni zvezek (17,50 €); ISBN/EAN: 9780194765039                       

 BIOLOGIJA 9 iROKUS, interaktivni učni komplet nove generacije; (14,90 €); 

ISBN/EAN: 3831075927360 



 AMICI D´ITALIA 2; delovni učbenik (15,60 €) ; ISBN/EAN: 9788853615152 in 

delovni zvezek (11,80 €);  ISBN/EAN: 9788853615169 to gradivo že imajo 

iz 8. razreda       (za učence, ki bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet 

italjianski jezik)                                                                                                                                                                                                                                 

                                   

Cena kompleta delovnih zvezkov brez italijanščine: 74.45 € 

 

 

                                                                          

OSTALE POTREBŠČINE: 

 1 velik zvezek s črtami (debelejši), 10 velikih zvezkov s črtami, 2 velika zvezka 
mali karo, mapa 

 tempera barvice, vodene barvice, svinčniki (različne trdote), risarsko oglje, 
risalni blok, voščenke, 3 okrogle čopiče, 3 ploščate čopiče, lonček, paleta, 
kolaž papir, nožki za linolej (uporabljajo v 6., 7., 8., 9. razredu), geotrikotnik, 
šestilo, računalo (kalkulator) 

 kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, copati z gumijastim podplatom, športni 
copati 

 barvice, ravnilo, moder in rdeč kemični svinčnik ali pero, periodni sistem 
elementov 

 

 

 

 

- Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 

2019/2020 so pripravili učitelji po strokovnih aktivih. 

- Seznam je 5. 6. 2019 obravnaval Svet šole in ga tudi potrdil. 

 


