
 

 
1.  RAZRED  
 
1 x A4 črtan zvezek 11 mm razmik med vrsticami (tip: tako lahko) - SLJ 
1 x A4 brezčrtni zvezek (tip: tako lahko) - SPO 
1 x A5 brezčrtni zvezek (tip: tako lahko) – GUM (glasbena umetnost) 
1 x A5 zvezek karo 1 cm (tip: tako lahko) - MAT 

 
peresnica, 2 svinčnika HB, radirka, šilček, svinčnik barvice, lepilo v stiku UHU (za papir), flumastri, kolaž papir, škarje, 
blok št. 5, voščenke mastne, mala šablona (z osnovnimi liki), plastelin, vodene barvice, 2 čopiča (1 ploščat debelejši, 1 
okrogel tanjši), športna oprema (kratke hlače, bombažna majica s kratkimi rokavi), beležka, ŠOLSKI COPATI (balerinke)  
 
Če je otrok vključen v podaljšano bivanje:  
1 x A4 brezčrtni zvezek,  
1 x lepilo v stiku,  
1 x DASS masa,  
1 x blok A3 risalnih listov, 
1 x kolaž papir. 
 
DELOVNI ZVEZKI: 

 

LILI IN BINE 1, zvezek za opismenjevanje v 2 delih, ROKUS       9789612713836 

LILI IN BINE 1, medpredmetni učni komplet za prvi razred s kodo in prilogami, ROKUS         9789612712044 



2. RAZRED  
 
2 x A4 črtan zvezek 11 mm razmik med vrsticami (tip:tako lahko) – SLJ, MAT 
2 x A4 zvezek z ozkimi in širokimi razmiki med vrsticami – črte na obeh straneh (tip:tako lahko) SLJ 
1 x A4 zvezek z ozkimi in širokimi razmiki med vrsticami – črte le na desni strani (tip: tako lahko) SPO 
1 x A5 brezčrtni zvezek (tip: tako lahko) – GUM (glasbena umetnost) 
 

blok št. 5, barvni listi kolaž, peresnica, 2 svinčnika HB, radirka, šilček, lepilo v stiku UHU (za papir), škarje, velika in mala 
šablona, svinčnik barvice, flumastri, voščenke mastne, tempera barve, paleta, plastelin, športna oprema in vrečka iz blaga 
za opremo, 1 velika bela tempera barva, 2 čopiča (1 ploščat debelejši, 1 okrogel tanjši), športna oprema (kratke hlače, 
bombažna majica s kratkimi rokavi), beležka, ŠOLSKI COPATI (balerinke)  
 
Če je otrok vključen v podaljšano bivanje:  
1 x A4 brezčrtni zvezek,  
1 x lepilo v stiku,  
1 x DASS masa,  
1 x blok A3 risalnih listov, 
1 x kolaž papir. 
 
DELOVNI ZVEZKI: 

 
 

LILI IN BINE 2, medpredmetn učni komplet za drugi razred s kodo in prilogami, ROKUS 9789612712464 

HAPPY  HOUSE 1, New, MKT 9780194730648 



3.  RAZRED  
 
Prenos iz 2. razreda za glasbo: 
1 x A5 brezčrtni zvezek  
 

Kupite na novo: 
1 x A5 črtan zvezek 11 mm razmik med črtami 
2 x A5 črtan zvezek 
2 x A4 črtan zvezek 

 
nalivno pero, 1 kartonska mapa na preklop, 1 PVC mapa, 2 svinčnika HB, 1 svinčnik B6, 
radirka, šilček, velika in mala šablona, svinčnik barvice, risalni blok št. 5, voščenke, flomastri, plastelin, škarje, lepilo v 
stiku, selotejp, telovadna oprema, tempera barvice, 1 debel čopič, 1 tanek čopič, beležka, črn tuš, kolaž papir, paleta za 
mešanje barv, DAS masa, SOBNI COPATI (balerinke)  
 
DELOVNI ZVEZKI: 
 

 
 
 
 

LILI IN BINE 3, medpredmetni učni komplet za tretji razred s kodo in prilogami  
(samostojni delovni zvezki), ROKUS 

3831075924321 



4. RAZRED 
 
3 x A4 črtan zvezek 
1 x A4 nizki karo zvezek 
1 x A4 črtan zvezek (60 listni)  
 
2 x mapa PVC, 1 x mapa kartonska z elastiko, beležka, geotrikotnik, šestilo, ravnilo (velika šablona), flomastri, nalivno 
pero, svinčnik barvice, šolski copati, tempera barvice, 2 čopiča (tanki in debeli), paleta, barvni listi (Debora), PVC lonček 
za likovni pouk, risalni blok št. 5, tuš, voščenke, škarje, oglje, lepilo, selotejp, športna oprema (majica, kratke hlače), 
SOBNI COPATI (balerinke) 
 
DELOVNI ZVEZKI: 

 
 
 

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 2 dela, ROKUS   9789612713799 

MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 4,  delovni zvezek, ICO  9789616287852 

MOJA GLASBA 4, delovni zvezek brez CD–ja, IZOLIT  
 

9789616625302 

HAPPY STREET 1, New Edition, delovni zvezek, MKT    9780194731119 



 
 
5. RAZRED  
 
SLOVENSKI JEZIK: 2 x A4 črtan zvezek (60 listni) 
MATEMATIKA: 1 x A4 nizki karo zvezek (60 listni) 

1 x A4 brezčrtni zvezek (60 listni), šestilo, geotrikotnik, šablona (velika) 
DRUŽBA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), zemljevid Slovenije KOD-KAM 
NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA: 

1 x A4 črtan zvezek (60 listni) 

ANGLEŠČINA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), mapa A4 
GOSPODINJSTVO: 1 x A4 črtan zvezek 
GLASBENA UMETNOST: 1 x A4 notni zvezek 
LIKOVNA UMETNOST: risalni blok, tuš in pero, črn flomaster v dveh debelinah, 

tempera barve, paleta, dodatna tuba bele tempera barve, barvni papir (Debora), čopiči (3 
različne debeline), voščenke, oglje, škarje, tekoče lepilo, selotejp, 1 mali zavitek DAS 
mase, lonček za vodo 

ŠPORT: hlače kratke, majica kratek rokav 
OBVEZNO: SOBNI COPATI samo za v razred 

 
DELOVNI ZVEZKI: 

 

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5, samostojni delovni  zvezek za slovenščino-jezik, 2 dela, ROKUS 9789612710149 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES  5, delovni zvezek, 2 dela, DZS  
 

9789610203278 

HAPPY STREET 2, New Edition, delovni zvezek, MKT  9780194732772 



6. RAZRED 
 
SLOVENSKI JEZIK: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni),  mapa , 10 črtanih pol A3 
MATEMATIKA: 1 x A4 nizki karo zvezek (60 listni) 

1 x A4 brezčrtni zvezek, šestilo, geotrikotnik 
GEOGRAFIJA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), zemljevid SVETA 
ANGLEŠČINA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), mapa A4 
GOSPODINJSTVO: 1 x A4 črtan zvezek – prinesejo iz 5. razreda 
NARAVOSLOVJE: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), selotejp 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 1 x A4 nizki karo zvezek (60 listni), risalno orodje 
ZGODOVINA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) 
GLASBENA UMETNOST: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) 
LIKOVNA UMETNOST: 1 x risalni blok, tuš in pero, črn flomaster v dveh debelinah, barvice, flomastri, 

tempera barve, paleta, dodatna tuba bele tempera barve, barvni papir,  
čopiči (3 različne debeline), voščenke, oglje, škarje, tekoče lepilo, selotejp,  
1 mali zavitek DAS mase, nožek za linorez, lonček za vodo 

ŠPORT: hlače kratke, majica kratek rokav, športni copati 
OBVEZNO: SOBNI COPATI samo za v razred 

 
DELOVNI ZVEZKI: 
 

 
 

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni zvezek, ROKUS  9789612713812 
 

SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek v 2 delih, ROKUS     9789612712945 

PROJECT 1, 4. izdaja, delovni zvezek, MKT, NOVO 9780194765008 

GEOGRAFIJA – samostojni delovni zvezek za geografijo v 6. razredu,  MKZ 
 

9789610133742 

SPOZNAVAJMO  ZGODOVINO, delovni zvezek, MODRIJAN  9789616465700 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z delovnim gradivom, prenovljeno,  IZOTECH  9789619104859 



 
 
7. razred  
 
SLOVENSKI JEZIK: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni),  mapa, 10 črtanih pol A3  
ANGLEŠKI JEZIK: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), mapa A4 
GEOGRAFIJA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), zemljevid Evropa in svet 
ZGODOVINA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) 
Domovinska in državljanska 
kultura in etika: 

1 x A5 črtan zvezek  

NARAVOSLOVJE: 1 x A4 črtan zvezek (100 listni), selotejp 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 1 x A4 nizki karo zvezek (60 listni) – prinesejo iz 6. razreda, risalno orodje 
MATEMATIKA: 1 x A4 brezčrtni zvezek (60 listni) 

1 x A4 nizki karo zvezek (60 listni), geotrikotnik, šestilo 
GLASBENA UMETNOST: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) 
LIKOVNA UMETNOST: 
 

1 x risalni blok, tuš in pero, črn flomaster v dveh debelinah, barvice, flomastri, 
tempera barve, paleta, dodatna tuba bele tempera barve, barvni papir,  
čopiči (3 različne debeline), voščenke, oglje, škarje, tekoče lepilo, selotejp,  
1 mali zavitek DAS mase, nožek za linorez, lonček za vodo 

ŠPORT: hlače kratke, majica kratek rokav, športni copati 
OBVEZNO: SOBNI COPATI samo za v razred 

 

DELOVNI ZVEZKI: 
 

SLOVENŠČINA ZA  VSAK DAN 7,  samostojni delovni zvezek, ROKUS 9789612716608 
 

SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 7, delovni zvezek v  2 delih ,  ROKUS 9789612712235 
            

PROJECT 2, 4. izdaja, delovni zvezek, MKT, NOVO 9780194765015 
 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, delovni zvezek, ROKUS, NOVO     
 

9789612714079 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA  TER ETIKA, delovni zvezek, I2 9789616348843 

GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE 7. r, delovni zvezek, MODRIJAN   9789612413323 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH 9789619104835 



 
8. razred  
 
SLOVENŠČINA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), mapa, 10 črtanih pol A3  
MATEMATIKA: 2 x A4 nizki karo zvezek (60 listni), geotrikotnik, šestilo 
ANGLEŠČINA: 1 velik črtan zvezek (60 listni), mapa A4  
GEOGRAFIJA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), zemljevid Sveta 
Domovinska in državljanska 
kultura in etika: 

1 x A5 črtan zvezek – prinesejo iz 7. razreda 

FIZIKA: 1 x A4 nizki karo zvezek (60 listni) 
KEMIJA: 1 x A4 črtan zvezek (100 listni),  periodni sistem, selotejp 
BIOLOGIJA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 1 x A4 nizki karo zvezek (60 listni) – prinesejo iz 7. razreda, risalno orodje 
GLASBENA UMETNOST: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) – prinesejo iz 7. razreda 
LIKOVNA UMETNOST:  1 x risalni blok, tuš in pero, črn flomaster v dveh debelinah, barvice, flomastri, tempera 

barve, paleta, dodatna tuba bele tempera barve, barvni papir,  čopiči (3 različne 
debeline), voščenke, oglje, škarje, tekoče lepilo, selotejp, 1 mali zavitek DAS mase, 
nožek za linorez, lonček za vodo 

ŠPORT: hlače kratke, majica kratek rokav, športni copati 
OBVEZNO: SOBNI COPATI samo za v razred 

 
DELOVNI ZVEZKI: 

 
 

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek, 2 dela,  ROKUS 9789612714130 

SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 8,delovni zvezek v 2 delih, ROKUS 9789612712259 

PROJECT 3, Third edition, delovni zvezek, MKT 9780194763509 

GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, delovni zvezek, MODRIJAN   9789612414429 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, delovni zvezek, ROKUS    9789612714086 
 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA  TER  ETIKA ZA 8. r., delovni zvezek, I2 9789616348829 

MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek, MODRIJAN   9789612416348 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z delovnim gradivo,  IZOTECH  9789619104873 



9. razred  
 
SLOVENŠČINA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni),  mapa, 10 črtanih pol A3 
MATEMATIKA: 2 x A4 nizki karo zvezek (60 listni), geotrikotnik, šestilo 
ANGLEŠČINA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), mapa A4  
GEOGRAFIJA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), zemljevid Slovenije 
FIZIKA: 1 x A4 nizki karo zvezek (60 listni) 
KEMIJA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni), periodni sistem iz 8. razreda 
BIOLOGIJA: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) 
GLASBENA UMETNOST: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) – prinesejo iz 8. razreda 
LIKOVNA UMETNOST: 1 x risalni blok, tuš in pero, črn flomaster v dveh debelinah, barvice, flomastri, tempera 

barve, paleta, dodatna tuba bele tempera barve, barvni papir,  čopiči (3 različne 
debeline), voščenke, oglje, škarje, tekoče lepilo, selotejp, 1 mali zavitek DAS mase, 
nožek za linorez, lonček za vodo 

ŠPORT: hlače kratke, majica kratek rokav, športni copati 
OBVEZNO: SOBNI COPATI samo za v razred 

 
 
DELOVNI ZVEZKI: 

 
 
 
 

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9,samostojni delovni zvezek, ROKUS  9789612714147 

SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 9,  delovni zvezek, 2 dela, ROKUS  9789612712969 

PROJECT 4,  Third edition,  delovni zvezek, MKT  9780194763516 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 9,  delovni zvezek, ROKUS   9789612714093 
 

MOJA PRVA FIZIKA 2,  delovni zvezek, MODRIJAN  9789612416362 

RAZISKUJEM SLOVENIJO, samostojni delovni zvezek, NOVO, ROKUS  9789612716592 


