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UČBENIKI 

SLJ 

M. Blažič et al.: 
NOVI SVET IZ BESED 6, berilo za slovenščino - književnost v 6. razredu osnovne 

šole, ROKUS KLETT, 2016 

EAN: 9789612716271 

17,60 € 

MAT 

M. Robič, J. Berk, J. Draksler:  
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik za matematiko v 6. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT, 2013 

EAN: 9789612712938 

15,75 € 

TJA 
T. Hutchinson: 

PROJECT 1, 4. izdaja, učbenik za angleščino, MKT, 2014 

EAN: 9780194764551         

19,90 € 

GEO 

J. Senegačnik: 
MOJA PRVA GEOGRAFIJA, učbenik za geografijo za 6. razred osnovne šole, 

MODRIJAN, 2011 

EAN: 9789612416997 

12,50 € 

ZGO 

H. Verdev: 
RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovne šole, 

ROKUS KLETT, 2007 

EAN: 9789612097974 

17,25 € 

NAR 

T. Bačič, M. Vilfan, S. S. Krajšek, J. D. Koce, V. Krajšek: 
SPOZNAVAMO NARAVO 6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, 

ZALOŽBA NARAVA, 2011 

EAN: 9789616893053 

8,00 € 

 

 

DELOVNI ZVEZKI 

SLJ 

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany et al.: 
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 6 – Izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek za 

slovenščino v 6. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, 2018 

EAN: 9789612718466 

17,90 € 

MAT 

J. Draksler in M. Robič: 
ZNAM ZA VEČ – MATEMATIKA 6+, priprava na nacionalno preverjanje znanja, 

ROKUS KLETT, 2015 

EAN: 9789612710378 

6,85 € 

TJA 
T. Hutchinson: 
PROJECT 1, 4. izdaja, delovni zvezek za angleščino s CD-jem, MKT 

EAN: 9780194765008 

17,90 € 

GEO 
ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE (za redno uporabo pri pouku je 

na voljo v šoli, za domačo uporabo priporočamo nakup) 

EAN: 9789610113393 

34,96 € 

ZGO 

H. Verdev: 
RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu osnovne šole, 

ROKUS KLETT, 2016 

EAN: 9789612097738 

14,45 € 

Skupaj (brez atlasa):  57,10 € 
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SEZNAM ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV: 

 

SLJ  1 črtasti zvezek A4 

MAT 

 1 zvezek A4 mali karo 

 1 brezčrtni zvezek 

 klip mapa za shranjevanje 

učnih listov 

 geotrikotnik 

 šestilo 

 lepilo 

TJA  1 črtasti zvezek A4 

GEO  1 črtasti zvezek A4 

ZGO  1 črtasti zvezek A4 

GUM  1 črtasti zvezek A4 

TIT 

 1 brezčrtni zvezek A4 

 2 večja trikotnika 

 2 svinčnika različnih trdot 

 geotrikotnik 

NAR  1 črtasti zvezek A4 

LUM 

 2 ploščata čopiča 

različnih velikosti 

 2 okrogla čopiča različnih 

velikosti 

 tempera barvice 

 risalni blok 

 navadni svinčnik 

 1 črtasti mali zvezek 

ŠPO 

 majica s kratkimi rokavi in kratke hlače ali trenirka 

 nedrseči šolski copati ali športni copati  

 elastika za spenjanje dolgih las 
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OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 

6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE  

 

Številka: 4-O74/2017-18 

Datum: 6. 6. 2018 

 

Osnovna šola omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 5. razred, da si v 

prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za šesti 

razred osnovne šole. V primeru, da želite koristiti možnost izposoje učbenikov, izpolnite 

priloženo naročilnico in jo pravočasno vrnite razredničarki. Komplet bodo učenci prejeli 

na prvi šolski dan. 

 

V učbeniški sklad so uvrščeni le učbeniki, delovni zvezki in ostala gradiva ne sodijo v ta 

sklad in jih morate nakupiti sami. Namesto nakupa delovnega zvezka za tehniko in 

tehnologijo boste starši v prihodnjem šolskem letu plačali prispevek v višini 8 € za nakup 

materiala, ki ga učenci potrebujejo pri pouku. 

 

Tudi v prihodnjem šolskem letu je izposoja učbenikov za vse učenke in učence od 1. do 

vključno 9. razreda naše osnovne šole BREZPLAČNA. Izposojevalnino za izposojene učbenike 

nam bo v skladu s prakso prejšnjih let povrnilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. 

 

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali ga ne 

boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novega učbenika. 

 

 

          Katja Šuštar,                   Žig                Janez Peterlin, 

skrbnica učbeniškega sklada                       ravnatelj 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI 

 

Priimek in ime učenca/učenke: _______________________________, 5. razred 

 

Za svojega otroka nepreklicno  NAROČAM  NE NAROČAM (ustrezno 

obkrožite) izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki jih je določila šola. Izposojevalnino 

za učbenike bo poravnalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

             

Podpis staršev: 

 

_________________________ 

 
Naročilnico izpolnite in jo vrnite razredničarki do torka, 12. 6. 2018. 


