
 

1.  RAZRED 2021/22 
 
Zvezki: 

1 x A5 zvezek Tako Lahko – brezčrtni (GUM)  

1 x A4 zvezek Tako Lahko – brezčrtni (SPO, ANG)  

1 x A4 zvezek Tako Lahko – črtast (SLJ)  

1 x A4 zvezek Lili in Bine – črtast ABC zvezek z velikimi tiskanimi črkami (SLJ)    

    EAN:  3831075929067 

1 x A4 zvezek Lili in Bine – veliki karo 123 zvezek s številkami (MAT)    

        EAN:  3831075929074 

Šolske potrebščine: 

• peresnica,  

• 2 svinčnika HB 

• barvice 

• radirka 

• šilček 

• lepilo v stiku UHU 

• škarje 

• mala šablona 

• mapa z trdimi platnicami 

• beležka 

• flomastri + 1 črn flomaster  

• voščenke (mastne) 

• plastelin 

• vodene barve 

• 1 velika bela tempera barva 

• 2 čopiča (1 ploščat debelejši, 1 okrogel tanjši) 

• blok št. 5 (20 risalnih listov A3) 

• barvni kolaž papir A4 

• DASS masa 

• športna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi) 

• vrečka za športno opremo 

• šolski copati (balerinke)  
 

Če je otrok vključen v podaljšano bivanje:  

• 1 x A4 brezčrtni zvezek 

• lepilo v stiku UHU  
 

 

VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE MORAJO BITI  OZNAČENE Z IMENOM IN PRIIMKOM OTROKA. 

 



2. RAZRED 2021/22 
 
 

Zvezki: 

1 x A4 črtasti zvezek  11 mm razmik med vrsticami – SLJ 

1 x A4 črtasti zvezek LILI BINE  z vmesno črto ABC zvezek z malimi tiskanimi črkami – SLJ 

1 x A4 črtasti zvezek  LILI BINE z vmesno črto ABC z malimi in velikimi pisanimi črkami  

(tip: Lili in Bine) – SLJ 

                                                               

                                   EAN: 3831075929616          EAN: 3831075929623 

1 x A4 karo zvezek Tako Lahko 11 mm razmik med vrsticami – MAT 

1 x A4 zvezek Tako Lahko z vmesno črto – črte le na desni strani – SPO  

1 x A4 zvezek Tako Lahko za angleščino z vmesno črto – črte le na desni strani – ANG 

1 x A5 brezčrtni zvezek Tako Lahko – GUM  

 

 

Šolske potrebščine: 

• peresnica,  

• 2 svinčnika HB 

• barvice 

• radirka 

• šilček 

• lepilo v stiku UHU 

• škarje 

• velika in mala šablona 

• mapa z trdimi platnicami 

• beležka 

• flomastri + 1 črn flomaster  

• voščenke (mastne) 

• plastelin 

• vodene barvice 

• 1 velika bela tempera barva 

• 2 čopiča (1 ploščat debelejši, 1 okrogel tanjši) 

• blok št. 5 (20 risalnih listov A3) 

• barvni kolaž papir A4 

• DASS masa 

• športna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi) 

• vrečka za športno opremo 

• šolski copati (balerinke)  
 
 

Če je otrok vključen v podaljšano bivanje:  

• 1 x A4 brezčrtni zvezek 

• lepilo v stiku UHU  
 

 
 
 

 
 
 
 



3.  RAZRED 2021/22 
 
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 

3 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)  

 

 

 
 



4. RAZRED 2021/22 
 
5 x A4 črtan zvezek 

1 x A4 nizki karo zvezek 

 

2 x mapa PVC, 1 x mapa kartonska z elastiko, beležka, geotrikotnik, šestilo, ravnilo (velika šablona), 

flomastri, črn flomaster, nalivno pero, svinčnik barvice, tempera barvice, bela tempera, čopiči 

(ploščati  št. 16, 7, 4 in tanjši okrogel čopič ), paleta, barvni listi (Debora), PVC lonček za likovni pouk, 

risalni blok št. 5, das masa škarje, lepilo, selotejp, športna oprema (majica, kratke hlače), SOBNI 

COPATI (balerinke) 

 
DELOVNI ZVEZKI: 

 
 
 
  

MATEMATIKA 4, 1. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu, MK  

 

MATEMATIKA 4, 2. del, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu, MK  

9789610143611 

 

 

 9789610143628 

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA GLASBO V 4. RAZREDU, MK (novo) 

 

9789610143673 

YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek ,  MKT 9780194617420 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA, delovno gradivo z navodili za 4.r., IZOTECH 9789616740241 



 
5. RAZRED 2021/22 
 
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  

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 

KOLESARSKI KROŽEK: S KOLESOM V ŠOLO, delovni zvezek z e-učbenikom na spletu za opravljanje 

kolesarskega izpita, Primotehna Maribor, EAN KODA 9789619345481 

ŠPORT: hlače kratke, majica kratek rokav 

OBVEZNO: ŠOLSKI COPATI (balerinke) 

 
DELOVNI ZVEZKI: 

 

MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, DZ, 1. del 

MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, DZ, 2. del 

 

9789610143635 

9789610143642 

YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek ,  MKT 9780194617437 

Zbirka aktivnosti (s prilogami in interaktivnim gradivom) za gospodinjstvo v 5. razredu; 

RADOVEDNIH 5, Rokus 

9789612718701 



6. RAZRED 2021/22 
 
SLOVENSKI JEZIK: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni),  mapa , 10 črtanih pol A3 

MATEMATIKA: 1 x A4 nizki karo zvezek (40 listni), geotrikotnik in šestilo 

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 (80 listni), selotejp 

GLASBENA UMETNOST: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) 

LIKOVNA UMETNOST: 1 x risalni blok, 1x A4 črtan zvezek, tuš in pero, črn flumaster v dveh 

debelinah, barvice, flumastri, svinčnik, radirka, tempera barve, paleta, 

dodatna tuba bele tempera barve, barvni papir, čopiči (3 različne 

debeline), škarje, tekoče lepilo, lepilni trak 15x33, 1 mali zavitek DAS 

mase, ploskev linoleja, lonček za vodo 

ŠPORT: hlače kratke, majica kratek rokav, športni copati 

OBVEZNO: SOBNI COPATI samo za v razred 

 
DELOVNI ZVEZKI: 
 

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN – izdaja s plusom    ROKUS           9789612718466 

SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 6,  samostojni delovni zvezek,  4. deli     ROKUS 3831075925717 ali 

9789612716691 

PROJECT 2, 4. IZDAJA, DELOVNI ZVEZEK, MKT 9780194765015 

GEOGRAFIJA - samostojni delovni zvezek  za geografijo v 6. r   MKT 9789610133742 

SPOZNAVAJMO ZGODOVINO 6,  delovni zvezek za 6. razred   MODRIJAN 9789616465700 

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

 
 
  



 
7. razred 2021/22 
 
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, zemljevid Svet 

ZGODOVINA: 1 x A4 črtan zvezek (80 listni) – prinesejo iz 6. razreda, selotejp 

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,1x A4 črtan zvezek, svinčnik, radirka, tuš in pero, črn 

flumaster v dveh debelinah, barvice, flumastri, tempera barve, paleta, 

dodatna tuba bele tempera barve, barvni papir,  čopiči (3 različne 

debeline), voščenke, oglje, škarje, tekoče lepilo, lepilni trak 15x33, 1 mali 

zavitek DAS mase, ploskev linoleja, lonček za vodo (prinesejo iz 6. 

razreda kar ostane uporabnega) 

ŠPORT: hlače kratke, majica kratek rokav, športni copati 

OBVEZNO: SOBNI COPATI samo za v razred 

 

DELOVNI ZVEZKI: 
 

SLOVENŠČINA ZA  VSAK DAN  7,  izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek,    

ROKUS 

3831075925656 ali 

9789612716608 

SKRIVNOST ŠTEVIL IN OBLIK 7, delovni zvezek   ROKUS 9789612712235 

PROJECT 3, 3. IZDAJA,   delovni zvezek     MKT    9780194763509 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, delovni zvezek, ROKUS 9789612099091 

RAZISKUJEM STARI SVET 7 , samostojni delovni zvezek   ROKUS      3831075925755 ali 

9789612716578 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7,  delovni zvezek z gradivom    IZOTECH 9789619104835 

DOMOVINSKA  IN DRŽAVLJANSKA KULTURA  TER ETIKA, delovni zvezek  I2   9789617038040 

IZBIRNI PREDMET NEŠČINA – WIR 1 (kupite, če se je otrok prijavil) 9789612094225 

  



8. razred 2021/22 
 
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 (60 listni) – prinesejo iz 7. razreda,  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, , 1x A4 črtan zvezek, svinčnik, radirka, tuš in pero, črn 

flumaster v dveh debelinah, barvice, flumastri, tempera barve, paleta, 

dodatna tuba bele tempera barve, barvni papir,  čopiči (3 različne 

debeline), voščenke, oglje, škarje, tekoče lepilo, lepilni trak 15x33, ploskev 

linoleja, lonček za vodo (prinesejo iz 7. razreda kar ostane uporabnega) 

ŠPORT: hlače kratke, majica kratek rokav, športni copati 

OBVEZNO: SOBNI COPATI samo za v razred 

 
DELOVNI ZVEZKI: 
 

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN   8, izdaja s plusom, delovni zvezek,       ROKUS  9789612717124 

PROJECT 4,  3. izdaja,  delovni zvezek, MKT   9780194763516 

RAZISKUJEM NOVI SVET 8, samostojni delovni zvezek    ROKUS              3831075925724 ali 

9789612716585 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 8,   delovni zvezek    ROKUS    9789612710101 

MOJA PRVA FIZIKA 1,    delovni zvezek      MODRIJAN 9789612416348 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA  KUTURA  TER  ETIKA, delovni zvezek I2   9789617038057 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8,    delovni zvezek  z gradivom      IZOTECH 9789619104873 

BIOLOGIJA 8, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, DZS (NOVO) 9789610209720 

IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA – WIR 2 (kupite, če se je otrok prijavil) 9789612094331 

 



9. razred 2021/22 
 
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) – prinesejo iz 8. razreda 
GLASBENA UMETNOST: 1 x A4 črtan zvezek (60 listni) – prinesejo iz 8. razreda 
LIKOVNA UMETNOST: Mapa A4, tuš in pero, črn flumaster v dveh debelinah, barvice, flumastri, 

tempera barve, paleta, dodatna tuba bele tempera barve, barvni 
papir,  čopiči (3 različne debeline), voščenke, oglje, škarje, tekoče lepilo, 
lepilni trak 15x33, ploskev linoleja, lonček za vodo (prinesejo iz 8. 
razreda kar ostane uporabnega) 

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

 
 
DELOVNI ZVEZKI: 
 
 

SLOVENŠČINA ZA   VSAK DAN 9,  izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek   

ROKUS   

9789612717933 

PROJECT 5, 4. IZDAJA, delovni zvezek za angleščino (NOVO) 9780194765046 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 9,    delovni zvezek      ROKUS 9789612713003 

MOJA PRVA FIZIKA 2, delovni zvezek za 9. razred     MODRIJAN 9789617053319 

RAZISKUJEM  SLOVENIJO 9, samostojni  delovni zvezek za 9. razred, ROKUS                                                                      3831075925649 ali 

9789612716592 

BIOLOGIJA 9, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, DZS (NOVO) 9789610209188 

 
 

 

 

 

 

 

 


