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 Osnovna šola Rovte  

Rovte 90a, 1373 Rovte 

tel :  (01) 750-30-24 

faks: (01)750-30-18 

 

 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal drugošolec OŠ. Pripravili smo vam seznam delovnih zvezkov in zvezkov, 

ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2018/2019.  

 

DELOVNI ZVEZKI:  

 LILI IN BINE 2, medpredmetni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki za drugi razred s kodo za 

Lilibi.si in prilogami, Rokus Klett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZVEZKI:  

• 1 x velik črtan zvezek za književnost 

• 3 x zvezek TAKO LAHKO (na začetku ima lisičko) 

            2 x veliki zvezek veliki karo za matematiko 

            1X mali črtan zvezek, ki bo služil kot beležka 

OSTALI PRIPOMOČKI: 

• šolska torba 

• ozek A4 registrator 

• peresnica (barvice, svinčnik, radirka, lepilo v stiku, velika šablona, šilček, flomastri, škarje, 

moder in rdeč kemični svinčnik) 

• nedrseči copati za hojo po šoli in za ŠPO v telovadnici 

• rezervna oblačila v podpisani vrečki (spodnje hlačke, spodnja majica, nogavice in letnemu 

času primerna oblačila, elastika za čop) 

LIKOVNE POTREBŠČINE: 

• das masa (bela ali rjava), plastelin je lahko od lani 

• stara majica ali srajca za likovne dejavnosti 

• vodene barvice- lahko še iz 2. razreda 

• voščenke 

• 2 ploščata čopiča (tanjši, debelejši) 

• lonček za vodo 

• bombaža krpica 

• kolaž papir 

• 20 risalnih listov  

ŠPORTNA OPREMA: 

• kratka majica in kratke hlače, pozimi trenirka 

• vrečka iz blaga za shranjevanje športne opreme, ki naj bo podpisana 

 

Vse dobro ohranjene  potrebščine iz 1. razreda lahko uporabi tudi v 2. razredu. Preglejte jih in 

dopolnite. 

 

Zvezki in  delovni zvezki naj bodo podpisani (ime in priimek, razred), prav tako šolski pripomočki. 

 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA v Eur 

SLJ, MAT 

 

 

SLJ 

 LILI IN BINE 2 

            KOMPLET C 

 DELOVNI ZVEZEK ZA 

OPISMENJEVANJE 2. 

DEL 

3831075928459 

 

 

 

3831075927940 

30,00 

 

 

 

6,00 
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Osnovna šola Rovte  

Rovte 90a, 1373 Rovte 

tel :  (01) 750-30-24 

faks: (01)750-30-18 

 

 

 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal tretješolec OŠ. Pripravili smo vam seznam  delovnih zvezkov in zvezkov, 

ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2018/19.  

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec  naj jo vrne svoji 

razredničarki, najkasneje v  petek,  22. 6. 2018. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke in 

zvezke ter ostale šolske potrebščine. 

DELOVNI ZVEZKI: 

 LILI IN BINE 3, medpredmetni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki za tretji razred s kodo za 

Lilibi.si in prilogami, Rokus Klett 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA v Eur 

SLJ, MAT  LILI IN BINE 3 

            KOMPLET C 

3831075928497 30,00 

ZVEZKI:  

• 2 x velik črtan zvezek za SLJ- imajo vmesno črto (TAKO LAHKO) 

• 1  x velik črtan zvezek za spoznavanje okolja 

• 2 x veliki zvezek veliki karo za matematiko 

• 1 x velik črtan zvezek za angleščino 

            beležka 

            1xvelik črtan zvezek za GUM 

OSTALI PRIPOMOČKI: 

• šolska torba 

• mapa z elastiko (iz tršega kartona) 

• peresnica (barvice, svinčnik, radirka, lepilo v stiku, velika šablona, šilček, flomastri, škarje, 

moder in rdeč kemični svinčnik) 

• nedrseči copati za hojo po šoli in za ŠPO v telovadnici 

• rezervna oblačila v podpisani vrečki (spodnje hlačke, spodnja majica, nogavice in letnemu 

času primerna oblačila, elastika za čop) 

LIKOVNE POTREBŠČINE: 

• das masa (bela ali rjava), plastelin je lahko od lani 

• stara majica ali srajca za likovne dejavnosti 

• tempera barve + 1 tuba bele barve 

• voščenke 

• 2 ploščata čopiča (tanjši, debelejši) 

• lonček za vodo 

• bombaža krpica 

• kolaž papir 

• 20 risalnih listov  

ŠPORTNA OPREMA: 

• kratka majica in kratke hlače, pozimi trenirka 

• vrečka iz blaga za shranjevanje športne opreme, ki naj bo podpisana 

  
PRIPOROČILO: Nekaj pripomočkov je uporabnih še iz preteklega leta, zato jih le dobro očisti, preglej, označi, 
manjkajoče pa le dopolni. Ni potrebno vedno kupovati novih potrebščin. Vse stvari naj bodo označene.  
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Osnovna šola Rovte  

Rovte 90a, 1373 Rovte 

tel :  (01) 750-30-24 

faks: (01)750-30-18 

 

 

 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal četrtošolec OŠ. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov 

in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2017/18.  

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec  naj jo vrne svoji 

razredničarki, najkasneje v  petek,  22. 6. 2018. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke in 

zvezke ter ostale šolske potrebščine. 

 

UČBENIKI: 

 B. Hanuš: BERILO 4, POZDRAVLJEN, SVET. 3 zvezki, berilo za slovenščino, književnost v 4. 

razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS, 2002. 

 J. Skela et al.: MY SAILS NEW 1, učbenik za učenje angleščine v 4. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ZALOŽBA OBZORJA, 2009. 

 JURAČ, V.:  DRUŽBA SMO MI 4, učbenik za družbo v 4. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, Rokus, 2009. 

 D. Skribe Dimec, A. Gostinčar Blagotinšek, F. Florjančič: RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, učbenik 

za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS, 2002. 

 

DELOVNI ZVEZKI: 

 D. Šubic et al: HEJ HOJ 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu OŠ, DZS, 

2017 

 Polonca Veseljak et al: MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE , 2 dela, delovni zvezek za pouk 

matematike v 4. razredu OŠ, SLOMA, 2008 

 J. Skela et al: MY SAILS1 NEW , delovni zvezek, OBZORJA, 2009 

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4/9: škatla za naravoslovje, IZOTEH 
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PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA € 

SLOVENŠČINA HEJ HOJ 4 9789610207269 16,90 

MATEMATIKA MAT. ZA RADOVEDNEŽE – 2 

DELA 

9789616287852 21,30 

ANGLEŠČINA MY SAILS 1 New 9789612303365 

 

13,50 

NARAVOSLOVJE IN 

TEH. 

ŠKATLA ZA NARAVOSLOVJE 9789616740241 11,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

ZVEZKI: 

 veliki črtani zvezek – 6x 

 veliki karirasti zvezek (1cm) – 1x 

 beležka s črto na sredini lista  

 

 

LIKOVNE IN OSTALE POTREBŠČINE:  

 risalni blok, čopiči, tempera barvice, voščenke, suhe barvice, kolaž, flomastri, škarje, 

šestilo, kemični svinčnik (rdeč, črn, zelen, oranžen) 

 ravnilo s šablono, geotrikotnik, lepilo, mapa, črtalnik, pisalni pribor 

 telovadna oprema, copati 

 

 

 

Ravnatelj                                                                                  Skrbnica učbeniškega sklada 

Mitja Turk                                                                                                    Majda Prebil  

    

                      

    

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………........................…………IZPOLNITE in ODREŽITE……………...................................................... 

 

Moj otrok ______________________________ (ime in priimek) si  bo v naslednjem šolskem letu 2018/19 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za ______razred. 

 

Rovte, junij 2018                                                                                                Podpis staršev: 
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Osnovna šola Rovte  

Rovte 90a, 1373 Rovte 

tel :  (01) 750-30-24 

faks: (01)750-30-18 

 

 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal petošolec OŠ. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov 

in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2017/18.  

 

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svoji 

razredničarki, najkasneje v petek, 22. 6. 2018. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke in 

zvezke ter ostale šolske potrebščine.  

 

UČBENIKI: 

 B. Hanuš: BERILO 5, BESEDE ZA VSEVEDE, učbenik za slovenščino - književnost v 5. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, DZS, 2003. 

 T. Tacol, B. Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 5, učbenik za likovno vzgojo v 5. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, DEBORA, 2007. 

 RADOVEDNIH PET. GLASBENA UMETNOST 5, Rokus,  2016. 

 M. Umek, O. J. Zorn:  DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za družbo, Modrijan, 2012 (PRENOVLJENO). 

  RADOVEDNIH PET. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, Rokus, 2014 

 N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2 NEW, (PRENOVLJEN) učbenik za angleščino v 5. 

razredu osnovnošolskega izobraževanja, založba  PIVEC, 2016 

 N. Bajramović, et al.: MATEMATIKA 5, e-učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, 

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, 2014.  

DELOVNI ZVEZKI: 

 RADOVEDNIH PET.Samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik, Rokus Klett 

 Mladen Kopasić: Radovednih 5, samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu 

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, škatla za naravoslovje, IZOTEH, 

 J. Skela: MY SAILS 2 NEW, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu OŠ, založba Pivec, 2016 
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PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA € 

SLOVENŠČINA Radovednih pet – slovenščina, 

samostojni delovni zvezek 1. in 2. del 

3831075927339 16,00 

MATEMATIKA RADOVEDNIH PET,samostojni delovni 

zvezek za matematiko v 5. razredul 

3831075927315 17,00 

ANGLEŠČINA MY SAILS 2 New 9789616968539 

 

13,80 

NARAVOSLOVJE IN TEH. ŠKATLA ZA NARAVOSLOVJE 9789616740258 13,80 

 

 
 

ZVEZKI: 

 mali črtani zvezek – 3x 

 veliki črtani zvezek – 3x 

 veliki črtani zvezek – 1x (TJA) +1 x Nemščina 

 veliki karirasti zvezek - 1x (1cm x 1cm) 

 brezčrtni veliki zvezek - 1x 

 veliki črtani zvezek za gospodinjstvo -1x 

 

LIKOVNE IN OSTALE POTREBŠČINE: 

 risalni blok + risalni listi, čopiči, tempera barvice, suhe barvice, šestilo, kolaž papir 

 flomastri, lepilo, škarje, majica za likovno umetnost, selotejp 

 geotrikotnik 

 zemljevid Slovenije 

 NEMŠČINA: rdeč, zelen, moder in črn kuli + beležka za slovarček 

 

 

 

Ravnatelj                                                                                   Skrbnica učbeniškega sklada 

Mitja Turk                                  Majda Prebil                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

………....................................……IZPOLNITE in ODREŽITE…………............................................…................ 

 

Moj otrok ______________________________ (ime in priimek) si  bo v naslednjem šolskem letu 2018/19 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za ______razred. 

 

 

Rovte, junij 2018                                                                     Podpis staršev:                 
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Osnovna šola Rovte  

Rovte 90a, 1373 Rovte 

tel :  (01) 750-30-24 

faks: (01)750-30-18 

 

 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal šestošolec OŠ. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov 

in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2018/19.  

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svoji 

razredničarki, najkasneje v petek, 22. 6. 2018. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka.  

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke,  

zvezke ter ostale šolske potrebščine.  

 

UČBENIKI: 

 B. Golob et al..: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V OGLEDALU? - berilo za slovenščino v 6. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, MKZ, 2004. 

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

razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT, 2013 (PRENOVLJENO). 

 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, učbenik za angleščino za 6. razred osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT. 

 B.T.Čerkez: LIKOVNA VZGOJA 6, MKZ, 2012 

 H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, učbenik za geografijo v 6. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2008.  

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

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2008. 

 P. Dermota: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, e-učbenik za tehniko in tehnologijo za 6. razred 

osnovne šole (www.egradiva.si), VIDEOFON d.o.o., 2011. 

   Šorgo, A.: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik za naravoslovje, DZS, 2012 

  

DELOVNI ZVEZKI: 

 ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, MKZ, OBVEZEN 

 SLOVENŠČINA V OBLAKU 6, samostojni delovni zvezek v 4 delih za slovenščino v 6. Razredu, 

Rokus, 2016 

 MESSAGES1, delovni zvezek, Rokus, 

 J. Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek za matematiko v 6. razredu OŠ, ROKUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egradiva.si/
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ZVEZKI: 

 SLOVENŠČINA:  

1 veliki črtani zvezek s trdimi platnicami (100 listni) 

10 črtanih pol (za spise)  

1 veliki črtani zvezek (mehke platnice) 

1 mali črtani zvezek(60listni), domače branje 

 

 ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

 GEOGRAFIJA: 1 veliki črtani zvezek 

 ZGODOVINA: 1 veliki črtani zvezek 

 MATEMATIKA: 1 zvezek veliki format - mali karo, 1 zvezek veliki brezčrtni, geotrikotnik, šestilo 

 NARAVOSLOVJE: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, škarje, lepilo 

 mapa, A4 format (karton) 

 GOSPODINJSTVO: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, škarje, lepilo 

 NEMŠČINA: 1veliki črtan zvezek + rdeč, zelen, moder in črn kuli + beležka za slovarček  

 

 

 

Ravnatelj                                                                                    Skrbnica učbeniškega sklada 

Mitja Turk                                                                                                Majda Prebil                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..............................…………IZPOLNITE in ODREŽITE……….....................................……................. 

 

Moj otrok ______________________________ (ime in priimek) si  bo v naslednjem šolskem letu 2018/19 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za ______razred. 

 

Rovte, junij 2018                                                             Podpis staršev:                                                                              

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA € 

SLOVENŠČINA SLOVENŠČINA V OBLAKU 6 

 

9789612717087 17,90 

MATEMATIKA SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9789612712945 15,75 

ANGLEŠČINA MESSAGES 1 9789612094928 

 

14,90 

GEOGRAFIJA ATLAS SVETA 9789610113393 34,96 

http://www.knjigarna.com/slovenscina-v-oblaku-27
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Osnovna šola Rovte  

Rovte 90a, 1373 Rovte 

tel :  (01) 750-30-24 

faks: (01)750-30-18 

 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal sedmošolec devetletne OŠ. Pripravili smo vam seznam učbenikov, 

delovnih zvezkov in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2018/2019.  

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec pa naj jo vrne svoji 

razredničarki,   najkasneje v petek, 22. 6. 2018. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke in 

zvezke ter ostale šolske potrebščine.  

 

UČBENIKI: 

 B. Golob, M. Honzak: BERILO 7, SREČA SE SE MI V PESMI SMEJE, učbenik za slovenščino – 

književnost v 7. razredu osnovne šole, MLADINSKA KNJIGA, 2011.   

 J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko v 7. 

razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT, 2012 (PRENOVLJENO).  

 H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik za geografijo v 7. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2009. 

 D. Mihelič, O. Janša Zorn, M. Zorn: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu 

osnovne šole, DZS, 2014 (PRENOVLJENO).  

 M. Čepič, et al.: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 7, učbenik za DKE v 7. 

razredu osnovne šole, i2, 2013.  

 Šorgo, A.: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za pouk naravoslovja, 

Ljubljana, DZS, 2013. 

 G. Motta: WIR 1, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2004. 

 P. Dermota: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, e-učbenik za tehniko in tehnologijo za 7. razred 

osnovne šole (www.egradiva.si), VIDEOFON d.o.o., 2011. 

 T. Tacol, Č. Frelih, J.Muhovič: LIKOVNO IZRAŽANJE 7, učbenik za likovno vzgojo v 7. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, ZALOŽBA KARANTANIJA, DEBORA, 2012 (PRENOVLJENO). 

 L. King Videtič, J.Skela: TOUCHSTONE 7, učbenik za angleščino v 7. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, TANGRAM, 2003. 

 Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV - LES, učbenik za izbirni predmet v osnovnošolskem 

izobraževanju, IZOTEH, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egradiva.si/
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DELOVNI ZVEZKI: 

 SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu OŠ, 

ROKUS, 2017   

 J. Skela: TOUCHSTONE 7, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu OŠ, založba TANGRAM, 

2014  

 G. Motta:WIR 1, delovni zvezek, založba ROKUS KLETT, 2004 

 ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN  SREDNJE ŠOLE, MKZ, OBVEZEN 

 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA € 

SLOVENŠČINA Samostojni delovni zvezek  

SLOVENŠČINA V OBLAKU 7 

9789612717919 

  

17,90 

ANGLEŠČINA TOUCHSTONE 7, prenovljeni 2014  9789616239776 

 

14,90 

GEOGRAFIJA ATLAS SVETA (ČE GA ŠE NIMA) 9789610113393 34,96 

NEMŠČINA IZBIRNI 1 WIR 1 9789612094225 14,00 

 

ZVEZKI: 

 SLOVENŠČINA:  

1 veliki črtan zvezek s trdimi platnicami (100 listni),  ga že imajo od lani 

1 mali črtani zvezek (60 listni), za domače branje,  lahko od lani 

1 veliki zvezek A4 (črtani) za jezik, lahko od lani  

 NARAVOSLOVJE: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, škarje, lepilo 

 DKE: 1 veliki črtani zvezek 

 MATEMATIKA: 1 veliki zvezek format - mali karo, 1 veliki brezčrtni zvezek, geometrijsko orodje 

(šestilo, geotrikotnik)  

 ZGODOVINA: 1 veliki črtani zvezek, lahko od lani  

 GEOGRAFIJA: 1 veliki črtani zvezek 

 NEMŠČINA: 1 veliki črtani zvezek, beležka za slovarček, moder, rdeč, zelen in črn kuli 

 ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

 

 

Ravnatelj                                                                                   Skrbnica učbeniškega sklada 

Mitja Turk                            Majda Prebil                                                                                                                           

                                                          

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

……..............................…………IZPOLNITE in ODREŽITE…….………....................................................... 

 

Moj otrok ______________________________ (ime in priimek) si  bo v naslednjem šolskem letu 2018/19 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za ______razred. 

 

Rovte, junij 2018                                                                    Podpis staršev:                 
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Osnovna šola Rovte 

Rovte 90a, 1373 Rovte 

tel :  (01) 750-30-24 

faks: (01)750-30-18 

 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal osmošolec OŠ. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov 

in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2018/19.  

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svojemu  

razredniku najkasneje v  petek, 22. 6. 2018. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka.  

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke,  

zvezke ter ostale šolske potrebščine.  

 

UČBENIKI: 

 M. Honzak et al.: BERILO 8, DOBER DAN ŽIVLJENJE. Berilo za slovenščino v 8. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, MKZ, 1999. 

 J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko v 8. 

razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS, 2012 (PRENOVLJENO). 

 J. Skela: TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, TANGRAM, 2005. 

 K. Kolenc Kolnik: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, učbenik za geografijo v 8. razredu 

osnovne šole, MODRIJAN, 2011.  

 A. Studen, et al.: KORAKI V ČASU 8, učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne šole, DZS, 

2014 (PRENOVLJENO).   

 L. Grubelnik, et al.: FIZIKA 8, e-učbenik za fiziko v 8. razredu osnovne šole, ZAVOD RS ZA 

ŠOLSTVO, 2012 

 Smrdu : SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, učbenik za kemijo v 8. razredu OŠ,                                 

JUTRO, 2012  

 P. Dermota: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, e-učbenik za tehniko in tehnologijo za 8. razred 

osnovne šole (www.egradiva.si), VIDEOFON d.o.o., 2011. 

 G. Motta: WIR 2, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2004. 

 Z. Pucner: OBDELAVA GRADIV - LES, učbenik za izbirni predmet v osnovnošolskem 

izobraževanju, IZOTEH, 2002. 

 KARBA, P.: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 8, PRENOVLJENO, učbenik 

za pouk DKE v osnovni šoli, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2013.  

 SVEČKO, M.: BIOLOGIJA - Spoznavam svoje telo, učbenik za biologijo v 8. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, DZS, 2012. 

 V. Henigsman, S. Karim, R. Kern: LIKOVNA UMETNOST 8, e-učbenik za likovno umetnost v 8. 

razredu osnovne šole, Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egradiva.si/


12 

 

DELOVNI ZVEZKI: 

 J. Skela : TOUCHSTONE 8, delovni zvezek samostojni, TANGRAM (PRENOVLJEN).  

 Petra Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino 

v 9. razredu osnovne šole, jezik in književnosti, ROKUS 

 A. Smrdu : SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu 

OŠ, JUTRO, 2012 oz. novejša 

 G. Motta: WIR 2, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet, ROKUS 

 

 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA € 

SLOVENŠČINA OD GLASOV DO KNJIŽNIH 

SVETOV 8  

 

9789612717858 

 

17,35 

ANGLEŠČINA TOUCHSTONE 8 9789616239813 

 

14,90 

KEMIJA SVET KEM. 8, OD ATOMA DO 

MOLEKULE 

9789616746571 

 

12,40 

NEMŠČINA IZBIRNI 2 WIR 2 9789612094331 14,00 

                                                                         

ZVEZKI: 

 SLOVENŠČINA:  

1 veliki črtan zvezek s trdimi platnicami (100 listni), lahko od lani  

1 mali črtani zvezek za domače branje, lahko od lani 

1 veliki črtani zvezek za neumetnostna besedila, 40–60 listni, lahko od lani 

 KEMIJA: 1 veliki črtani zvezek, PERIODNI SISTEM ELEMENTOV (dobijo v šoli) 

 BIOLOGIJA: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, lepilo, škarje 

 MATEMATIKA, FIZIKA: 2 zvezka veliki format - mali karo, geometrijsko orodje, kalkulator 

(kupite kasneje po navodilu učitelja) 

 ZGODOVINA: 1 veliki črtani zvezek, lahko od lani  

 GEOGRAFIJA: 1 veliki črtani zvezek 

 NEMŠČINA: 1 veliki črtani zvezek, beležka za slovarček, moder, rdeč, zelen in črn kuli 

 ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

 DKE: 1 veliki črtan zvezek, lahko od lani  

 

 

Ravnatelj                                                                                   Skrbnica učbeniškega sklada 

Mitja Turk                                                                                                 Majda Prebil                                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 ………..............……………IZPOLNITE in ODREŽITE………........…….............................................................. 

 

Moj otrok ______________________________ (ime in priimek) si  bo v naslednjem šolskem letu 2018/19 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za ______razred. 

 

 

Rovte, junij 2018     

                                                                                              Podpis staršev:                                              
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Osnovna šola Rovte  

Rovte 90a, 1373 Rovte 

tel :  (01) 750-30-24 

faks: (01)750-30-18 

 

 

 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal devetošolec OŠ. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih 

zvezkov in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2018/19.  Učbenike si 

lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec  naj jo vrne svoji razredničarki, 

najkasneje v petek, 22. 6. 2018. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke,  

zvezke ter ostale šolske potrebščine. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka.  

 

UČBENIKI: 

 M. Honzak et al.: BERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za slovenščino v 9. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, MKZ, 2001. 

 J. Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko v 9. razredu OŠ, ROKUS, 2013 

(PRENOVLJENO). 

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

MODRIJAN, 2012.  

 A. Gabrič, M. Rode, E. Dolenc: KORAKI V ČASU 9, učbenik za zgodovino v 9. razredu 

osnovne šole, DZS, 2013 (PRENOVLJENO).   

 R. Repnik, et al.: FIZIKA 9, e-učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole, ZAVOD RS ZA 

ŠOLSTVO, 2014. 

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

razredu OŠ, JUTRO, 2013  

 G. Motta: WIR 3, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2004. 

 J. Skela: TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, TANGRAM, 2006. 

 JAVORŠEK,  L.: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA, učbenik za biologijo v 9. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, Podsmreka, Pipinova knjiga, 2013. 

 Z. Pucner: OBDELAVA GRADIV - LES, učbenik za izbirni predmet osnovnošolskega 

izobraževanja, IZOTEH, 2002. 

 V. Henigsman, S. Karim, R. Kern: LIKOVNA UMETNOST 9, e-učbenik za likovno umetnost v 9. 

razredu osnovne šole, Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2015.  

 T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE III, učbenik za izbirni predmet likovno 

snovanje v 9. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DEBORA, 2007.  
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DELOVNI ZVEZKI: 

 Petra Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino 

v 9. razredu osnovne šole, jezik in književnosti, ROKUS 

 J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek 

 A. Smrdu: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, delovni zvezek za kemijo v 

9. razredu OŠ, JUTRO, 2013 oz. novejša 

 G. Motta: WIR 3, delovni zvezek za izbirni predmet v 9. razredu, ROKUS 

 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA € 

SLOVENŠČINA OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 

9 

9789612717865 17,35 

ANGLEŠČINA TOUCHSTONE 9 9789616239455 14,90 

KEMIJA SVET KEM. 9, OD MOLEKULE DO 

MAKROMOL.  

9789616746694 

 

12,40 

NEMŠČINA IZB. 3 WIR 3 9789612094300 14,00 

                                                                                               

ZVEZKI:  

 SLOVENŠČINA:  

1 veliki črtani zvezek s trdimi platnicami (100 listni), lahko od lani 

1 mali črtani zvezek za domače branje, lahko od lani 

1 veliki črtani zvezek (40–60 listni), lahko od lani za neumetnostna besedila  

 MATEMATIKA, FIZIKA: 2 zvezka veliki format - mali karo, geometrijsko orodje (šestilo, 

geotrikotnik) 

 ZGODOVINA: 1 veliki črtani zvezek, lahko od lani  

 GEOGRAFIJA: 1 veliki črtani zvezek, zemljevid Slovenije 

 KEMIJA: 1 veliki črtani zvezek, PERIODNI SISTEM ELEMENTOV (od lani) 

 NEMŠČINA: 1 veliki črtani zvezek, beležka za slovarček, rdeč, zelen,moder in črn kuli 

 ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

 BIOLOGIJA: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, lepilo, škarje 

 

 

Ravnatelj                                                                                  Skrbnica učbeniškega sklada 

Mitja Turk                                                                                                Majda Prebil                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..............................…………IZPOLNITE in ODREŽITE…………….............................................................. 

 

Moj otrok ______________________________ (ime in priimek) si  bo v naslednjem šolskem letu 2018/19 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za ______razred. 

 

Rovte, junij 2018                                                                                                Podpis staršev:            
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