
Osnovna šola Šmarje - Sap 
 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 za 1. razred 

V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci 1. razredov dobili v uporabo učna gradiva, ki jih bodo uporabljali pri pouku v novem 
šolskem letu. V spodnjih razpredelnicah je seznam gradiv, ki so bila izbrana na naši šoli.  

Izposoja gradiv je brezplačna, ob koncu šolskega leta je učenec oboje dolžan vrniti nepoškodovano in v celoti, sicer je potrebno 
plačati odškodnino. Učbenike učenci dobijo prvi teden v septembru. 

Seznam učbenikov 

 Naziv EAN Založba  

 I. Saksida et al.: JUNAKI NAŠE ULICE, berilo za 1. razred 9789610207061 DZS  

 M. Pisk, V. Kožuh et al.: BEREM Z IKSOM 1, dodatne vaje za 
branje 

9789610209423 DZS  

     

 
Ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin bodo objavljeni tudi na spletni strani šole. 
 

 šolska torba srednje velikosti, s trdim hrbtom 

 šolski copati z nedrsečim podplatom 

 peresnica 

 2 svinčnika HB 

 radirka 

 šilček (zaprt) 

 barvice (komplet 12, priporočamo kvalitetne) 

 mala šablona (ravnilo) 

 lepilo v stiku 

 trda mapa z elastiko 

ZVEZKI: (najbolj priporočamo zvezke »Tako lahko«) 

 2 zvezka – format A4, črte 11 mm 

 2 zvezka – format A4, veliki karo 

 3 zvezke – format A4, brez črt 

LIKOVNA UMETNOST: 

 škatla 

 debele voščenke (priporočamo kvalitetne) 

 škarje (učenci levičarji naj imajo škarje za levičarje) 

 kolaž papir 

 debeli flomastri 

 2 x 20 risalnih listov 

 tempera barve (komplet 12 barv) 

 4 čopiči (2 ploščata ter 2 okrogla) 

 barvni plastelin 

 majica za zaščito 

 malo tekoče lepilo Mekol 

 2 VREČKI IZ BLAGA za hranjenje športne opreme in šolskih copat 

 

VSE POTREBŠČINE MORAJO BITI PODPISANE! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Osnovna šola Šmarje - Sap 
 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 za 2. razred 

V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci 2. razredov dobili v uporabo brezplačne celotne komplete učbenikov in delovnih 
zvezkov, ki jih bodo uporabljali pri pouku v novem šolskem letu. V spodnjih razpredelnicah je seznam gradiv, ki so bila izbrana 
na naši šoli. 

Na našo šolo vpisani učenci bodo komplete delovnih zvezkov prejeli v začetku šolskega leta na šoli, zato jih staršem ni 
potrebno kupiti. 

Seznam delovnih zvezkov  

 Naziv EAN Založba  

 Več avtorjev: NAŠA ULICA  2, MINI PREDMETNI UČNI 
KOMPLET, delovni zvezki za matematiko, slovenščino, 
plastificiran stotični kvadrat in koda za dostop do spletnih vsebin 

3838884452489 DZS  

 S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, 2 dela 3830017145428 ANTUS  

Poleg delovnih zvezkov bodo učenci v 2. razredu uporabljali tudi berilo, ki ga bodo v brezplačno uporabo dobili iz učbeniškega 
sklada. Ob koncu šolskega leta ga bodo morali (nepoškodovanega) vrniti, sicer bo potrebno plačati odškodnino. Izposoja gradiv 
je brezplačna. 

 Seznam učbenikov 

 Naziv EAN Založba  

 I. Saksida, J. Plazar, S. Višček: ZGODBE NAŠE ULICE, berilo za 
2. razred 

9789610207184 DZS  

     

Ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin bodo objavljeni tudi na spletni strani šole. 
 

 peresnica 

 2 svinčnika HB  

 radirka  

 šilček (zaprt) 

 škarje (pozor: učenci levičarji naj imajo škarje za levičarje) 

 barvice  

 velika šablona  

 lepilo v stiku Uhu 

 navadna beležka  

 trda mapa  

 šolski copati z nedrsečim podplatom  

 vrečka iz blaga za športno opremo  

 SLOVENŠČINA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna polovica latajn)  

 MATEMATIKA: zvezek A4 1 cm karo  

 SPOZNAVANJE OKOLJA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna latajn) 

 GLASBENA UMETNOST: lahko zvezek iz 1. razreda oz. zvezek B5 brezčrtni  

 ANGLEŠČINA: zvezek A4 latajn II-3 črte  (leva in desna latajn) 
       latajn = črtasti z vmesno črto  

       Priporočamo zvezke: Tako lahko, Lili in Bine .... 

LIKOVNA ŠKATLA: 

 čopiči (4): ploščat št. 8 in 16 ter okrogla št. 6 in št. 9 

 flomastri 

 barvni plastelin 

 oglje 

 voščenke 

 lonček 

 črn tuš 

 kolaž papir 

 0,5 l lepila Mekol 

 zaščitna majica 

 DAS masa 250 g 
 
Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti zaviti in podpisani.  



Osnovna šola Šmarje - Sap 
 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 za 3. razred 

V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci 3. razredov dobili v uporabo brezplačne celotne komplete učbenikov in delovnih 
zvezkov, ki jih bodo uporabljali pri pouku v novem šolskem letu. V spodnjih razpredelnicah je seznam gradiv, ki so bila izbrana 
na naši šoli. 

Na našo šolo vpisani učenci bodo komplete delovnih zvezkov prejeli v začetku šolskega leta na šoli, zato jih staršem ni 
potrebno kupiti. 

Seznam delovnih zvezkov 

 Naziv EAN Založba  

 Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3 - KOMPLET, 
samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, glasbeno 
umetnost in spoznavanje okolja s kodo in prilogami v škatli 

3831075931206 ROKUS-KLETT  

 Amand Papotnik: GRADIVO: SPOZNAVANJE OKOLJA 3, 
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 

9789616740234 IZOTECH  

Poleg delovnih zvezkov bodo učenci v 3. razredu uporabljali tudi učbenik, ki ga bodo v brezplačno uporabo dobili iz 
učbeniškega sklada. Ob koncu šolskega leta ga bodo morali (nepoškodovanega) vrniti, sicer bo potrebno plačati odškodnino. 
Izposoja gradiv je brezplačna. 

Seznam učbenikov 

 Naziv EAN Založba  

 M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo 9789612712785 ROKUS-KLETT  

     

Ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin bodo objavljeni tudi na spletni strani šole. 

 beležka 

 šolski copati z nedrsečim podplatom 

 vrečka za športno opremo 

 mapa s trdimi platnicami A4 

PERESNICA:     

 2 svinčnika HB 

 radirka 

 šilček 

 barvice 

 nalivno pero 

 brisalec 

 velika šablona (ravnilo) 

 lepilo  

 2 velika (A4) črtasta zvezka (SPO in TJA) 

 2 velika (A4) črtasta zvezka (z medvrsticami na obeh straneh.) 

 2 velika (A4) karo zvezka (veliki karo – 1 cm) 

 škarje 

Priporočamo zvezke LILI in BINE ali TAKO LAHKO. 

LIKOVNA ŠKATLA:  

 tempera barvice (komplet 12 barv in velika bela tempera) 

 čopiči (3): ploščat št. 16 ter okrogla št. 6 in št. 9 

 voščenke 

 flomastri 

 kolaž papir 

 malo Mekol lepilo 

 zaščitna majica 

 DAS masa 500 g  

 20 risalnih listov 

Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti zaviti in podpisani. Potrebščine v likovni škatli lahko le dopolnite.  



Osnovna šola Šmarje - Sap 
 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 za 4. razred 

Seznam delovnih zvezkov 

 Naziv EAN Založba  

 D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, 
samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela 

9789612713263 ROKUS-KLETT  

 M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, samostojni 
delovni zvezek za matematiko s kodo za dostop do spletnih 
vsebin, 4 deli 

9789610207436 DZS  

 Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, 
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 

9789616740241 IZOTECH  

 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za 
angleščino 

9780194034845 MKT  

 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za 
angleščino 

9780194617420 MKT  

     

Učna gradiva za neobvezne izbirne predmete 

Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok. 

 Naziv EAN Založba  

 Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: GRADIVO: TEHNIKA 3, 
delovno gradivo z navodili za izbirni predmet Tehnika 

9789616740340 IZOTECH  

     

 

Poleg delovnih zvezkov bodo učenci v 4. razredu uporabljali tudi učbenike, ki jih bodo v brezplačno uporabo dobili iz 
učbeniškega sklada. Ob koncu šolskega leta jih bodo morali (nepoškodovane) vrniti, sicer bo potrebno plačati odškodnino. 
Izposoja učbenikov je brezplačna. 

 

Seznam učbenikov 

 Naziv EAN Založba  

 M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo 9789612713270 ROKUS-KLETT  

 H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za 
družbo 

9789612713300 ROKUS-KLETT  

 D. Skribe Dimec, A. G. Blagotinšek, F. Florjančič: RAZISKUJEMO 
IN GRADIMO 4, učbenik z medpredmetnimi vsebinami 

9789610206132 DZS  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM ŠOLSKIH  POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED 

MATEMATIKA 

                                         

 1 veliki zvezek (veliki karo) 

 velika šablona 

 geotrikotnik                                         

SLOVENSKI JEZIK  veliki črtani zvezek z robom 

 mali črtani zvezek 

DRUŽBA  veliki črtani zvezek z robom 

 namizni zemljevid Slovenije (4. in 5. razred) 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  veliki črtani zvezek z robovi 

GLASBENA UMETNOST    veliki črtani zvezek 

TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA  veliki črtani zvezek z robovi 

 lepilo v stiku 

 mapa za učne liste 

LIKOVNA UMETNOST 

(ohranite uporabne potrebščine od lani) 

 V škatlo zloži: 

 tempera barve 

 dodatno: večja tuba bele, rumene (200), rdeče 

 (karmin 401), modre (cyan modra 703)  

 30 debelejših risalnih listov 

 kolaž papir 

 malo tekoče lepilo Mekol 

 čopiči, različne debeline (3 okrogli, 3 ploščati) 

 voščenke 

 navadni svinčnik  

 flomastri 

 črn tuš 

 oglje 

 DAS masa (rjava, 500 g) 

 lonček za vodo 

ŠPORT  športna oprema 

 šolski copati 

OSTALO 

 

 

 velika mapa s trdimi platnicami 

 beležka 

 peresnica 

 nalivno pero 

 barvni kemični svinčniki (vsaj tri barve) 

 2 navadna svinčnika 

 šilček 

 radirka 

 barvice- 

 lepilni trak 

  

NEMŠČINA (izbirni predmet)  veliki črtasti zvezek z robom 

UMETNOST (izbirni predmet)  mapa s trdimi platnicami 

 

Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti zaviti in podpisani. 

  



Osnovna šola Šmarje - Sap 
 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 za 5. razred 

Seznam delovnih zvezkov 

 Naziv EAN Založba  

 D. Kapko, S. Čadež, A. G. Jonke: RADOVEDNIH PET 5, 
samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela 

9789612716806 ROKUS-KLETT  

 M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni zvezek 
za matematiko, 2 dela 

9789610203278 DZS  

 Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, 
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 

9789616740258 IZOTECH  

 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 2, učbenik za 
angleščino 

9780194034869 MKT  

 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za 
angleščino 

9780194617437 MKT  

     

Učna gradiva za neobvezne izbirne predmete 

Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok. 

 Naziv EAN Založba  

 Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: GRADIVO: TEHNIKA 3, 
delovno gradivo z navodili za izbirni predmet Tehnika 

9789616740340 IZOTECH  

     

Poleg delovnih zvezkov bodo učenci v 5. razredu uporabljali tudi učbenike, ki jih bodo v brezplačno uporabo dobili iz 
učbeniškega sklada. Ob koncu šolskega leta jih bodo morali (nepoškodovane) vrniti, sicer bo potrebno plačati odškodnino. 
Izposoja učbenikov je brezplačna. 

Seznam učbenikov 

 Naziv EAN Založba  

 G. Torkar, P. B. Opaškar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, 
prenovljen 

9789612710057 ROKUS-KLETT  

 A. Mirjanić: DRUŽBA SMO MI 5, učbenik z dodatkom 9789612712389 ROKUS-KLETT  

 B. Golob, M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: BERILO 5  NA KRILIH 
BESED, berilo za 5. razred, prenovljen 

9789610135661 MKZ  

 M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za 
matematiko, prenovljen 

9789610203261 DZS  

 D. Skribe Dimec et al.: RAZISKUJEMO IN GRADIMO 5, učbenik z 
medpredmetnimi vsebinami 

9789610206439 DZS  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM ŠOLSKIH  POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED 

PREDMET POTREBŠČINE 

MATEMATIKA 
 
 
 
 

 geotrikotnik 

 veliko merilo (šablona) 

 kovinsko  šestilo 

 veliki brezčrtni zvezek 

 veliki zvezek – mali karo 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  veliki črtasti zvezek z robom 

DRUŽBA  veliki črtasti zvezek z robom 

 zemljevid Slovenije (iz 4. razreda) 

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA  veliki črtasti zvezek z robom 

  lepilo v stiku 

 mapa za učne liste 

LIKOVNA UMETNOST 
 
 

V škatlo zloži: 

 tempera barve  

 veliko tubo bele barve 

 veliko tubo modre barve – cyan modra (št. 703) 

 veliko tubo magenta rdeče barve (št. 403) 

 veliko tubo yellow rumene barve (št. 200) 

 veliko tubo črne barve 

 čopič debel, tanek, ploščat 

 oglje 

 lonček 

 gobica 

 črn ali zelen tuš 

 kolaž papir 

 DAS masa (500 g) 

 30 kom risalni listi 

 paleta 
* Tempera barve se lahko dokupuje sproti.  

SLOVENŠČINA  veliki črtasti zvezek z robom 

GOSPODINJSTVO  mali črtasti zvezek 

GLASBENA UMETNOST  notni zvezek C5 glasba (Tako lahko) 

OSTALO  suhe barvice, flomastri 

 beležka                                  

 mapa s trdimi platnicami 

 lepilo in škarje   

 lepilni trak (selotejp)  

 nalivno pero 

 navadni svinčnik 

 lepilo Mekol             

NEMŠČINA (izbirni predmet)  veliki črtasti zvezek z robom 

UMETNOST (izbirni predmet)  mapa s trdimi platnicami 

 

Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti zaviti in podpisani. 

  



 

Osnovna šola Šmarje - Sap 
 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 za 6. razred 

Seznam delovnih zvezkov 

 Naziv EAN Založba  

 M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, 
samostojni delovni zvezek za matematiko, 3 deli, prenova 2022 

9789612921903 ROKUS-KLETT  

 D. Kobal Černe: PRAVA TEHNIKA 6, delovni listi s praktičnim 
gradivom 

9789612717148 ROKUS-KLETT  

 SPRINT 1, učbenik s kodo za dostop do e-oblike za angleščino v 
6. razredu 

9788853623249 MODRIJAN  

 SPRINT 1, delovni zvezek za avdio CD-jem za angleščino v 6. 
razredu 

9788853623270 MODRIJAN  

 I. Devetak et al.: NARAVOSLOVJE 6, interaktivni učni komplet za 
naravoslovje v 6. razredu 

9789612716288 ROKUS-KLETT  

 J. Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, samostojni delovni 
zvezek za 6. razred 

9789617053005 MODRIJAN  

     

POTREBŠČINE po izboru učiteljev 

 Naziv EAN Založba  

 ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, prenova 2020 9789610159292  

Učna gradiva za neobvezne izbirne predmete 

Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok. 

 Naziv EAN Založba  

 Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: GRADIVO: TEHNIKA 3, 
delovno gradivo z navodili za izbirni predmet Tehnika 

9789616740340 IZOTECH  

     

Poleg delovnih zvezkov bodo učenci v 6. razredu uporabljali tudi učbenike, ki jih bodo v brezplačno uporabo dobili iz 
učbeniškega sklada. Ob koncu šolskega leta jih bodo morali (nepoškodovane) vrniti, sicer bo potrebno plačati odškodnino. 
Izposoja učbenikov je brezplačna. 

Seznam učbenikov 

 Naziv EAN Založba  

 H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za 
zgodovino, posodobljen 

9789612717162 ROKUS-KLETT  

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

9789610106593 MKZ  

 V. Kumer, Č. Močivnik, M. Smolej, T. Koncilija: SLOVENŠČINA V 
OBLAKU 6, učbenik za slovenščino 

9789612717094 ROKUS-KLETT  

 I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 6, učbenik za 
naravoslovje 

9789612712181 ROKUS-KLETT  

 J. Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, učbenik za 6. razred, 
prenovljen 

9789617070323 MODRIJAN  

 LIKOVNA UMETNOST 6, učbenik 9789610164258 MKZ  

 M. Dremelj et al.: GOSPODINJSTVO ZA ŠESTOŠOLC(K)E, 
učbenik, 3. izdaja 

9789616348904 I2  

     

 

 

 



 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 6. RAZRED 

MATEMATIKA  veliki zvezek A4 (mali karo) 

 geometrijsko orodje (šestilo, geotrikotnik) 

SLOVENSKI JEZIK  1 velik črtan zvezek, nalivno pero, mapa 

ANGLEŠKI JEZIK  veliki črtani zvezek, mapa A4 

NARAVOSLOVJE  veliki črtani zvezek 

GEOGRAFIJA  veliki črtani zvezek, barvni svinčniki, atlas sveta (za doma) 
MK 

ZGODOVINA  veliki črtani zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  veliki brezčrtni zvezek 

 trikotnik, svinčnik HB, 2H, šestilo, škarje 

LIKOVNA UMETNOST  20 risalnih listov v mapi 

 LIKOVNA MAPA AJDA 6 7 8 9, za 6., 7., 8. in 9. razred 

 3 okrogli in 3 ploščati čopiči, paleta 

 komplet tempera barv in dodatna bela in rumena barva 

 škarje, lepilo, lepilni trak 

 2 mehkejša svinčnika (B3–B10) 

 brezčrtni zvezek A4 (do 9. razreda) 

 flomastri (najbolj priporočam Giotto) 

 DAS masa (manjši paket) 

 bombažna krpa 

 barvice 

 podlogo za mizo – star PVC prt ali velika PVC vrečka za 
smeti v velikosti 60x70 cm 

 vileda za čiščenje mize 
 

Svetujem, da stvari spravite v platneno ali polivinilasto vrečko, ker 
zavzame manj prostora v omarici kot škatla. 
Na prvo uro LUM učenci prinesejo zvezek, pisalo, dva mehkejša 
svinčnika, radirko in risalne liste. 

ŠPORT  kratka majica in kratke hlače, copati, ki ne drsijo 

 športni copati za zunanjo uporabo 

 trenirka, brisača – neobvezno 

GOSPODINJSTVO  mali črtani zvezek 

GLASBENA UMETNOST  veliki črtani zvezek, notni zvezek – lanski 

NEMŠČINA (izbirni predmet)  veliki črtasti zvezek z robom 

UMETNOST (izbirni predmet)  mapa s trdimi platnicami 

 

Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti zaviti in podpisani. 

  



Osnovna šola Šmarje - Sap 
 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 za 7. razred 

Seznam delovnih zvezkov 

 Naziv EAN Založba  

 T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN 
OBLIK 7, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov 

9789612716707 ROKUS-KLETT  

 D. Pešaković, A. Šafhalter: PRAVA TEHNIKA 7, delovni listi s 
praktičnim gradivom 

9789612717872 ROKUS-KLETT  

 SPRINT 2, učbenik 9788853623256 MODRIJAN  

 SPRINT 2, delovni zvezek v 7. razredu 9788853623287 MODRIJAN  

 I. Devetak et al.: NARAVOSLOVJE 7, interaktivni učni komplet za 
naravoslovje v 7. razredu 

9789612716295 ROKUS-KLETT  

 J. Senegačnik, B. Drobnjak: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, 
samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu 

9789617053012 MODRIJAN  

     

Učna gradiva za izbirne predmete 

Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok. 

 Naziv EAN Založba  

 D. Slukan, J. Virtič: OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI, 
delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet 

9789619158913 IZOTECH  

     

Poleg delovnih zvezkov bodo učenci v 7. razredu uporabljali tudi učbenike, ki jih bodo v brezplačno uporabo dobili iz 
učbeniškega sklada. Ob koncu šolskega leta jih bodo morali (nepoškodovane) vrniti, sicer bo potrebno plačati odškodnino. 
Izposoja učbenikov je brezplačna. 

Seznam učbenikov 

 Naziv EAN Založba  

 J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik za 
zgodovino + dodatek, posodobljen 

9789612712297 ROKUS-KLETT  

 B. Golob, M. Honzak, M. Mohor et al.: BERILO 7  SREČA SE MI 
V PESMI SMEJE, berilo za 7. razred, prenovljen 

9789610108313 MKZ  

 V. Kumer, A. Markovič, M.a Šebjanič Oražen, M. Smolej, I. 
Hodnik, Č. Močivnik: SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, učbenik za 
slovenščino 

9789612717926 ROKUS-KLETT  

 I. Devetak, L. Rozman, M. Sopotnik, K. Susman: DOTIK NARAVE 
7, učbenik za naravoslovje 

9789612712839 ROKUS-KLETT  

 J. Senegačnik: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, učbenik za 
geografijo v 7. razredu 

9789617053142 MODRIJAN  

 B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 7, učbenik 9789610155720 MKZ  

 P. Karba, D. Lasič, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7, učbenik, prenovljen 

9789610122036 MKZ  

     

Učbeniki za izbirne predmete 

 Naziv EAN Založba  

 V. Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni 
predmet 

9789616357258 MODRIJAN  

     

 

 

 



 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 7. RAZRED      

MATEMATIKA  veliki zvezek A4 (mali karo) 

 geometrijsko orodje  (šestilo, geotrikotnik) 

SLOVENSKI JEZIK  1 velik črtan zvezek, nalivno pero, mapa 

ANGLEŠKI JEZIK  veliki črtani zvezek (lahko iz 6. r.), mapa A4 

ZGODOVINA  veliki črtani zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  veliki brezčrtni zvezek (lanski), črtalo, šestilo, geotrikotnik 

DOM. in DRŽ KULTURA IN ETIKA  veliki črtani zvezek 

GLASBENA UMETNOST  veliki črtani zvezek (lanski) 

NARAVOSLOVJE  veliki črtani zvezek 

GEOGRAFIJA  veliki črtani zvezek (lanski) 

 barvice, lepilo 

LIKOVNA UMETNOST  20 risalnih listov v mapi 

 3 okrogli in 3 ploščati čopiči 

 paleta 

 komplet tempera barv in dodatna bela in rumena barva 

 škarje, lepilo, lepilni trak 

 lepilo Mekol 

 2 mehkejša svinčnika (B3-B10) 

 voščenke (priporočam Staedtler) 

 ena steklenička tuša črne barve 

 linolej A5 format (po možnosti rjav!) 

 noži za linorez (komplet 5 rezil z držali in palčico za menjavo rezil –
bela plastična škatlica (lanski)). Če kompleta ni na voljo, svetujem, 
da počakate z nakupom. 

 brezčrtni zvezek A4 (do 9. razreda) 

 flomastri (najbolj priporočam GIOTTO) 

 DAS masa (manjši paket)  

 bombažna krpa 

 barvice 

 ravnilo 30 cm 

 podlogo za mizo – star PVC prt ali velika PVC vrečka za smeti v 
velikosti 60x70 cm 

 vileda za čiščenje mize 
 

Svetujem, da stvari spravite v platneno ali polivinilasto vrečko, ker zavzame 
manj prostora v omarici kot škatla. 
Na prvo uro LUM učenci prinesejo zvezek, pisalo, dva mehkejša svinčnika, 
radirko in risalne liste. 

ŠPORT  kratka majica in kratke hlače, copati, ki ne drsijo 

 športni copati za zunanjo uporabo 

 neobvezno: trenirka, brisača 

 OKOLJSKA VZGOJA (izbirni pred.)  mapa za izdelke 

ŠPANŠČINA (neobvezni izb. predmet)  veliki črtani zvezek 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE  mali črtani zvezek 

 
 
Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti zaviti in podpisani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Osnovna šola Šmarje - Sap 
 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 za 8. razred 

Seznam delovnih zvezkov 

 Naziv EAN Založba  

 T. Končan, V. Modrec, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN 
OBLIK 8, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov 

9789612716394 ROKUS-KLETT  

 D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove 
generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole 

3831075927353 ROKUS-KLETT  

 SPRINT 3, učbenik 9788853623263 MODRIJAN  

 SPRINT 3, delovni zvezek 9788853623294 MODRIJAN  

 A. Smrdu: SVET KEMIJE 8  OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni 
zvezek 

9789616746571 JUTRO  

 K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: GEOGRAFIJA 
AFRIKE IN NOVEGA SVETA, samostojni delovni zvezek za 
geografijo v 8. razredu 

9789617053449 MODRIJAN  

 S. Jamšek: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek z e-gradivom 9789610209164 DZS  

     

Učna gradiva za izbirne predmete 

Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok! 

 Naziv EAN Založba  

 S. Fleer, M. Koenig, U. Koithan, T. Sieber:  KLASSE! A1 , učbenik 
za nemščino 

9783126071192 ROKUS-KLETT  

 S. Fleer, M. Koenig, U. Koithan, T. Sieber:  KLASSE! A1, delovni 
zvezek za nemščino 

9783126071208 ROKUS-KLETT  

 D. Slukan, J. Virtič: OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI, 
delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet 

9789619158913 IZOTECH  

     

Poleg delovnih zvezkov bodo učenci v 8. razredu uporabljali tudi učbenike, ki jih bodo v brezplačno uporabo dobili iz 
učbeniškega sklada. Ob koncu šolskega leta jih bodo morali (nepoškodovane) vrniti, sicer BO potrebno plačati odškodnino. 
Izposoja učbenikov je brezplačna. 

Seznam učbenikov 

 Naziv EAN Založba  

 A. Markovič, T. Žagar Pernar, J. Jerovšek, M. Smolej: 
SLOVENŠČINA V OBLAKU 8, učbenik za slovenščino 

9789612718664 ROKUS-KLETT  

 M. Honzak, V. Medved Udovič et al.: BERILO 8  DOBER DAN  
ŽIVLJENJE, berilo za 8. razred 

9788611158983 MKZ  

 A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik z dodatkom za 
prenovljen UN, prenovljen 

9789612712327 ROKUS-KLETT  

 U. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 8, učbenik za biologijo 9789612712204 ROKUS-KLETT  

 J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za 
zgodovino 

9789612710095 ROKUS-KLETT  

 K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: GEOGRAFIJA 
AFRIKE IN NOVEGA SVETA, učbenik za geografijo v 8. razredu 

9789617053180 MODRIJAN  

 B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred 9789617053135 MODRIJAN  

 P. Karba, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA 8, učbenik, prenovljen 

9789610122043 MKZ  

 B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 8, učbenik 9789610155713 MKZ  

 A. Smrdu: SVET KEMIJE 8  OD ATOMA DO MOLEKULE, 
učbenik 

9789616746564 JUTRO  

     

 



 

Učbeniki za izbirne predmete 

 Naziv EAN Založba  

 V. Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni 
predmet 

9789616357258 MODRIJAN  

     

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 8. RAZRED 

MATEMATIKA  veliki zvezek A4 (mali karo) 

 geometrijsko orodje  (šestilo, geotrikotnik) 

SLOVENSKI JEZIK  1 velik črtan zvezek, nalivno pero, mapa 

ANGLEŠKI JEZIK  veliki črtani zvezek, mapa A4 

FIZIKA  veliki 100-listni mali karo zvezek s trdimi platnicami, žepni kalkulator, 
geotrikotnik 

KEMIJA  veliki 100-listni črtani zvezek s trdimi platnicami, periodni sistem 

GLASBENA UMETNOST  veliki črtani zvezek (lanski) 

BIOLOGIJA  veliki črtani zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  veliki brezčrtni zvezek (lanski) 

 črtalo, šestilo, svinčnik 2H, HB 

ZGODOVINA  veliki črtani zvezek 

GEOGRAFIJA  veliki črtani zvezek (lanski), barvice, lepilo 

LIKOVNA UMETNOST  20 risalnih listov v mapi 

 3 okrogli in 3 ploščati čopiči, paleta 

 komplet tempera barv in dodatna bela in rumena barva 

 škarje, lepilo, lepilni trak 

 2 mehkejša svinčnika (B3–B10) 

 2 navadna svinčnika HB 

 rabljen CD plošček 

 alkoholni flomaster 

 brezčrtni zvezek A4 (do 9. razreda) 

 flomastri (najbolj priporočam Giotto) 

 DAS masa (manjši paket) 

 bombažna krpa 

 barvice 

 ravnilo 30 cm 

 podlogo za mizo – star PVC prt ali velika PVC vrečka za smeti v 
velikosti 60x70 cm 

 vileda za čiščenje mize 
 

Svetujem, da stvari spravite v platneno ali polivinilasto vrečko, ker zavzame 
manj prostora v omarici kot škatla. 
Na prvo uro LUM učenci prinesejo zvezek, pisalo, dva mehkejša svinčnika, 
radirko in risalne liste. 

ŠPORT  kratka majica in kratke hlače, copati, ki ne drsijo 

 športni copati za zunanjo uporabo 

 neobvezno: trenirka, brisača 

NEMŠKI JEZIK (izbirni predmet)  veliki črtani zvezek 

DOM. in DRŽ KULTURA IN ETIKA  veliki črtani zvezek (lanski), mapa 

ŠPANŠČINA (neobvezni izb. predmet)  veliki črtani zvezek 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (izbirni 
predmet) 

 mali črtani zvezek 

OKOLJSKA VZGOJA (izbirni predmet)  mapa za izdelke 

 

Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti zaviti in podpisani. 



Osnovna šola Šmarje - Sap 

 

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 za 9. razred 

Seznam delovnih zvezkov 

 Naziv EAN Založba Cena 

 T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN 
OBLIK 9, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov 

9789612716400 ROKUS-KLETT  

 D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni učni komplet nove 
generacije za biologijo v 9. razredu osnovne šole 

3831075927360 ROKUS-KLETT  

 D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, 
učbenik za angleščino 

9789612717001 ROKUS-KLETT  

 D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, 
delovni zvezek za angleščino 

9789612716424 ROKUS-KLETT  

 J. Senegačnik, M.Otič: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, samostojni 
delovni zvezek za geografijo v 9. razredu 

9789617053456 MODRIJAN  

 S. Jamšek: FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek z e-gradivom 9789610209171 DZS  

 A. Smrdu. SVET KEMIJE 9  OD MOLEKULE DO 
MAKROMOLEKULE, delovni zvezek 

9789616746694 JUTRO  

     

Učna gradiva za izbirne predmete 

Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok! 

 Naziv EAN Založba  

 D. Slukan, J. Virtič: OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI, 
delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet 

9789619158913 IZOTECH  

Poleg delovnih zvezkov bodo učenci v 9. razredu uporabljali tudi učbenike, ki jih bodo v brezplačno uporabo dobili iz 
učbeniškega sklada. Ob koncu šolskega leta jih bodo morali (nepoškodovane) vrniti, sicer bo potrebno plačati odškodnino. 
Izposoja učbenikov je brezplačna. 

Seznam učbenikov 

 Naziv EAN Založba  

 M. Stritar Kučuk, A. Markovič, T. Žagar Pernar, dr. M. Smolej, dr. 
M. Šebjanič Oražen: SLOVENŠČINA V OBLAKU 9, učbenik za 
slovenščino 

9789612719470 ROKUS-KLETT  

 M. Honzak, V. Medved Udovič et al.: BERILO 9  SKRIVNO 
ŽIVLJENJE BESED, berilo za 9. razred 

9789610125280 MKZ  

 V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik 
za biologijo 

9789612712853 ROKUS-KLETT  

 J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za 
zgodovino 

9789612712990 ROKUS-KLETT  

 A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik z dodatkom za 
prenovljen UN, posodobljen 

9789612716523 ROKUS-KLETT  

 J. Senegačnik: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, učbenik za geografijo 
v 9. razredu 

9789617070330 MODRIJAN  

 B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za 9. razred 9789617053111 MODRIJAN  

 B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 9, učbenik 9789610153849 MKZ  

 A. Smrdu: SVET KEMIJE 9  OD MOLEKULE DO 
MAKROMOLEKULE, učbenik 

9789616746687 JUTRO  

     

Učbeniki za izbirne predmete 

 Naziv EAN Založba  

 V. Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni 
predmet 

9789616357258 MODRIJAN  

     



 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 9. RAZRED  

 

Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti zaviti in podpisani. 

MATEMATIKA  veliki zvezek A4 (mali karo) 

 geometrijsko orodje  (šestilo, geotrikotnik) 

SLOVENSKI JEZIK  1 velik črtan zvezek, nalivno pero, mapa 

ANGLEŠKI JEZIK  veliki črtani zvezek,  mapa A4 

FIZIKA  veliki 100-listni mali karo zvezek s trdimi platnicami (lahko lanski), 
žepni kalkulator, geotrikotnik  

KEMIJA  veliki 100-listni črtani zvezek s trdimi platnicami (lahko lanski), periodni 
sistem 

BIOLOGIJA  veliki črtani zvezek 

ZGODOVINA  veliki črtani zvezek 

GEOGRAFIJA  veliki črtani zvezek (lahko lanski) 

 zemljevid Slovenije, barvni svinčniki, lepilo 

LIKOVNA UMETNOST  20 risalnih listov v mapi 

 3 okrogli in 3 ploščati čopiči, paleta! 

 komplet tempera barv in dodatna bela in rumena barva 

 škarje, lepilo, lepilni trak 

 2 mehkejša svinčnika (B3–B10) 

 2 navadna svinčnika HB 

 linolej A5 format (po možnosti rjav!) 

 noži za linorez (komplet 5 rezil z držali in palčico za menjavo rezil – 
bela plastična škatlica (lanski)). Če kompleta ni na voljo, svetujem, da 
počakate z nakupom. 

 brezčrtni zvezek A4 (do 9. razreda) 

 flomastri (najbolj priporočam GIOTTO) 

 DAS masa (manjši paket) in vrečka v katero bodo izdelek zavili. 

 bombažna krpa 

 barvice 

 ravnilo 30 cm 

 podlogo za mizo – star PVC prt ali velika PVC vrečka za smeti v 
velikosti 60x70 cm 

 vileda za čiščenje mize 
Svetujem, da stvari spravite v platneno ali polivinilasto vrečko, ker zavzame 
manj prostora v omarici kot škatla. 
Na prvo uro LUM učenci prinesejo zvezek, pisalo, dva mehkejša svinčnika, 
radirko in risalne liste. 

GLASBENA UMETNOST  veliki črtani zvezek (lanski) 

ŠPORT  kratka majica in kratke hlače, copati, ki ne drsijo 

 športni copati za zunanjo uporabo 

 neobvezno: trenirka, brisača 

OKOLJSKA VZGOJA (izbirni predmet)  mapa za izdelke 

ŠPANSKI JEZIK (izbirni predmet)  veliki črtani zvezek  


