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OSNOVNA ŠOLA MISLINJA IN PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA DOLIČ 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

          

 

 

1. RAZRED  

 

 

Učno gradivo učenci prejmejo brezplačno na začetku šolskega leta v šoli. 

 

 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN KUPITE SAMI 

 

 

 3 brezčrtni zvezki – velik format 

 2 zvezka veliki karo – velik format 

 2 črtana zvezka – velik format 

 peresnica 

 dva svinčnika 

 radirka  

 šilček 

 svinčnik barvice 

 flomastri  

 mala šablona 

 plastelin 

 lepilo  

 mapa 

 oprema za športno vzgojo (majica kratek rokav, kratke hlače, športni copati) 

 nedrseči šolski copati 

 
 

 

Likovni material bo šola kupila za vse učence. Znesek boste poravnali meseca oktobra. 

 

Učenci so lahko v razredu samo v nedrsečih šolskih copatih. 

 

 

 

 

 

 

 



 
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA IN PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA DOLIČ 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

   

        

 

2. RAZRED 

 

 

Učno gradivo učenci prejmejo brezplačno na začetku šolskega leta v šoli. 

 

 

SEZNAM  ŠOLSKIH POTREBŠČIN KUPITE SAMI 

 

ZVEZKI IN POTREBŠČINE 

 2 črtana zvezka z vmesno črto – A4 format (obe strani LATAJN) 

 1 karirast zvezek (1 cm karo) – A4 format 

 peresnica 

 dva svinčnika  

 radirka 

 šilček 

 svinčnik barvice 

 flomastri 

 mala šablona  

 škarje  

 univerzalno lepilo 

 oprema za športno vzgojo  

 nedrseči šolski copati  

 mapa za vlaganje listov  

 beležka  

 

                 

Likovni material bo šola kupila za vse učence. Znesek boste poravnali meseca oktobra. 

 

Učenci so lahko v razredu samo v nedrsečih šolskih copatih. 

 

 

 

 



 
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA IN PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA DOLIČ 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

  

      

3. RAZRED 

 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN KUPITE SAMI 

 

 

Delovni zvezki oz. delovni učbeniki 

 LILI IN BINE 3, komplet C, samostojni delovni zvezek za MAT in SLO s kodo in prilogo za 

angleščino, založba Rokus, EAN: 3831075928497, cena 30, 00 EUR. 

 

Zvezki in potrebščine 

 2 črtana zvezka – A4 format (razmik med vrsticami vsaj 10 mm) 

 1 zvezek veliki karo – A4 format 

 1 zvezek z vmesno črto – A4 format (obe strani LATAJN) 

 1 črtani zvezek - A4 format 

 peresnica 

 dva svinčnika 

 radirka  

 svinčnik barvice 

 flomastri  

 rdeč kemični svinčnik  

 nalivno pero, črnilni vložki  

 šilček 

 ravnilo (mala šablona) 

 škarje 

 univerzalno lepilo  

 oprema za športno vzgojo 

 nedrseči šolski copati 

 mapa za vlaganje listov 

 beležka  

 

                          

Likovni material bo šola kupila za vse učence. Znesek boste poravnali meseca oktobra. 

 

Učenci so lahko v razredu samo v nedrsečih šolskih copatih. 

 

Učbenike učenci prejmejo brezplačno v šoli. 

 

 



 
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA IN PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA DOLIČ 

ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

4. RAZRED 

 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN KUPITE SAMI 

 

 

Delovni zvezki oz. delovni učbeniki 

 RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino v dveh delih, Rokus, EAN 

9789612713263, cena 15,00 EUR. 

 RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v štirih delih, Rokus, EAN 

9789612713294, cena 19,00 EUR. 

 

ZVEZKI IN POTREBŠČINE 

 4 velike črtane zvezke 

 1 velik karirast zvezek – veliki karo 

 notni zvezek 20 za 20 - trije zvezki v enem (mali notni zvezek, črtasti del, brezčrtni del) 

 1 mali črtani zvezek 

 1 velik črtani zvezek za izbirni predmet nemščina 

 škarje  

 peresnica  

 dva svinčnika 

 nalivnik  

 radirka 

 šilček 

 svinčnik barvice  

 ravnilo (velika šablona) 

 oprema za športno vzgojo  

 nedrseči šolski copati  

 mapa za vlaganje listov 

 lepilo  

 šestilo  

 flomastri  

 beležka 

 

Likovni material bo šola kupila za vse učence. Znesek boste poravnali meseca oktobra. 

 

Učenci so lahko v razredu samo v nedrsečih šolskih copatih. 

 

Učbenike učenci prejmejo brezplačno v šoli. 

 



 
 OSNOVNA ŠOLA MISLINJA IN PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA DOLIČ 

ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

 

5. RAZRED 

         

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN KUPITE SAMI 

 

 

Delovni zvezki oz. delovni učbeniki 

 RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek v dveh delih za slovenščino, Rokus, EAN 

3831075927339, cena 16,00 EUR. 

 RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek za matematiko v treh delih, Rokus, EAN 

3831075927315, cena 17, 00 EUR. 

 Nina Lauder, YOUNG EXPLORERS 2, slovenska izdaja, delovni zvezek za pouk angleščine kot 

prvega tujega jezika v 5. razredu osnovne šole, založba Mladinska knjiga 2017, EAN 9780194617437, 

cena 16, 00 EUR. 

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

pouku in tehniških dnevih, Izotech, cena 13,00 EUR. 

 

 

Zvezki in ostale potrebščine 

SLOVENŠČINA 2 velika črtana zvezka  

MATEMATIKA 1 velik zvezek (mali karo), 1 velik brezčrtni zvezek, 

ravnilo, geotrikotnik, šestilo 

ANGLEŠČINA 1 velik črtani zvezek  

GOSPODINJSTVO 1 velik črtani zvezek  

DRUŽBA, NARAV. IN TEHNIKA                              2 velika črtana zvezka, zemljevid Slovenije 

GLASBENA UMETNOST notni zvezek 20 za 20 - trije zvezki v enem (mali 

notni zvezek, črtasti del, brezčrtni del) 

ŠPORT kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, športni copati 

NEMŠČINA (izbirni predmet)                                    1 velik črtani zvezek 

      

 

Učenci potrebujejo tudi nalivno pero, rdeče pisalo, svinčnik, šilček, barvice, lepilo, mapo, škarje, beležko, 

radirko in nedrseče šolske copate.  

 

Likovni material bo šola kupila za vse učence. Znesek boste poravnali meseca oktobra. 

 

Učenci so lahko v razredu samo v nedrsečih šolskih copatih. 

 

Učbenike učenci prejmejo brezplačno v šoli. 



 

 
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA 

ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

6. RAZRED 

 

  

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN KUPITE SAMI 

 

Delovni zvezki oz. delovni učbeniki 

 Fošnarič, Slukan, Virtič, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z gradivom, založba 

Izotech, cena 19,50 EUR. 

 Wetz, Pye, ENGLISH PLUS STARTER, 1. izdaja, učbenik in delovni zvezek za angleščino, MKT, 

cena 21, 00 + 18,90 =39, 90 EUR. 

 Berk, Draksler, Robič, SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, delovni zvezek za matematiko v dveh 

delih, Rokus, prenovljena izdaja, EAN: 9789612712945, cena 15,10 EUR. 

 Cajhen, Drusany, Kapko, GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni zvezek v dveh delih 

za slovenščino v 6. razredu, založba Rokus, posodobljena izdaja, EAN 9789612711207, cena 17,15 

EUR. 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 60 listni velik brezčrtni zvezek, dva trikotnika (90, 

45,45 in 90, 60, 30), svinčnika H in HB, škarje 

ANGLEŠČINA 100 listni velik črtani zvezek 

GOSPODINJSTVO 40 listni mali črtani zvezek  

MATEMATIKA 60 listni velik brezčrtni zvezek, črtalnik, 

geotrikotnik, šestilo, 60 listni velik zvezek (mali 

karo), 40 listni velik brezčrtni zvezek 

NARAVOSLOVJE 100 listni velik črtani zvezek    

SLOVENŠČINA 100 listni velik črtani zvezek z robovi  

GEOGRAFIJA 40 listni velik črtani zvezek z robovi   

ZGODOVINA 40 listni velik črtani zvezek z robovi  

GLASBENA UMETNOST mali črtani zvezek 

NEMŠČINA kot izbirni predmet 1 velik črtani zvezek 

 

    

 

Likovni material bo šola kupila za vse učence. Znesek boste poravnali meseca oktobra.  

 

Učenci so lahko v razredu samo v nedrsečih šolskih copatih. 

 

Ostale učbenike učenci prejmejo brezplačno v šoli. 



 
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA 

ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

7. RAZRED 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN KUPITE SAMI 

 

Delovni zvezki oz. delovni učbeniki 

 Cajhen, Drusany, Kapko, SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, IZDAJA S 

PLUSOM samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v dveh delih za 7. razred, 

založba Rokus 2015, EAN 3831075925656, cena 17,90 EUR. 

 Wetz, ENGLISH PLUS 1, 1. izdaja, učbenik in delovni zvezek za angleščino, MKT, 

cena 21,00+18,90= 39,90 EUR. 

  Fosnarič, Slukan, Virtič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z 

gradivom, založba Izotech, cena 19,50 EUR. 

  IZBIRNI PREDMET  nemščina: Giorgio Motta, MAXIMAL 1, komplet 

učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino kot izbirni predmet 

v 7. razredu osnovne šole, založba Rokus, EAN: 3831075927834, cena 29,00 EUR 

 IZBIRNI PREDMET francoščina: POURQUOI PAS! 1, delovni zvezek z 

zgoščenko za francoščino kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, 

Rokus, cena 16,70 EUR. 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

MATEMATIKA 60 listni velik brezčrtni zvezek, šestilo, geotrikotnik, 

60 listni velik zvezek (mali karo) 

SLOVENŠČINA 100 listni velik črtani zvezek 

ANGLEŠČINA 100 listni velik črtani zvezek 

NARAVOSLOVJE 100 listni velik črtani zvezek 

GEOGRAFIJA 60 listni velik črtani zvezek, zemljevid Azije in 

zemljevid Evrope 

ZGODOVINA 60 listni velik črtani zvezek 

GLASBENA UMETNOST mali črtani zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA zvezek TIT iz 6. razreda 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA 

IN ETIKA 

60 listni velik črtani zvezek 

FRANCOŠČINA (izbirni predmet) 60 listni velik črtani zvezek 

NEMŠČINA (izbirni predmet) 60 listni velik črtani zvezek 

 

Likovni material in material za izbirni predmet Obdelava gradiv les bo šola kupila za vse učence. Znesek 

boste poravnali meseca oktobra.  

 

Učenci so lahko v razredu samo v nedrsečih šolskih copatih. 

 

Ostale učbenike učenci prejmejo brezplačno v šoli. 



 
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA 

ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

8. RAZRED 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN KUPITE SAMI 

 

Delovni zvezki oz. delovni učbeniki 

 Polona Mežnar, ZNAM ZA VEČ, KEMIJA 8, vaje za boljše ocene v 8. razredu, založba Rokus, cena  

6, 85 EUR. 

 Ben Watz, ENGLISH PLUS 2, 1. izdaja, učbenik in delovni zvezek za angleščino, OUP, MKT, cena 

21, 00 +18, 90 =39,90 EUR. 

 Cajhen, Drusany, Kapko, SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek za 

slovenščino v dveh delih za 8. razred, posodobljena izdaja 2010, založba Rokus, cena 17,15 EUR. 

 Marina Svečko, SPOZNAVAM SVOJE TELO, delovni zvezek za biologijo v osmem razredu osnovne 

šole, DZS 2012, cena 10,00 EUR. 

 IZBIRNI PREDMET nemščina: G. Motta, MAXIMAL 2, komplet učbenik, delovni zvezek in 

interaktivno gradivo za nemščino v 8. razredu, Rokus, EAN 3831075928312, cena 29,00 EUR. 

 IZBIRNI PREDMET francoščina: POURQUOI PAS! 1, delovni zvezek z zgoščenko za francoščino 

kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, Rokus, cena 16, 70 EUR. 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

MATEMATIKA šestilo, geotrikotnik,  

60 listni velik zvezek (mali karo) 

SLOVENŠČINA 100 listni velik črtani zvezek 

ANGLEŠČINA 60 listni velik črtani zvezek 

GEOGRAFIJA 60 listni velik črtani zvezek 

ZGODOVINA 60 listni velik črtani zvezek 

GLASBENA UMETNOST 40 listni mali črtani zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA zvezek TIT iz 7. razreda 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA 

IN ETIKA 

60 listni velik črtani zvezek 

FIZIKA 60 listni velik zvezek – mali karo 

BIOLOGIJA 60 listni velik črtani zvezek 

KEMIJA 60 listni črtani velik zvezek, periodni sistem 

elementov 

NEMŠČINA (izbirni predmet) 60 listni velik črtani zvezek 

FRANCOŠČINA (izbirni predmet) 60 listni črtani velik zvezek 

 

Likovni material in material za izbirni predmet Obdelava gradiv – les in Obdelava gradiv - kovine bo šola 

kupila za vse učence. Znesek boste poravnali meseca oktobra. 

Učenci so lahko v razredu samo v nedrsečih šolskih copatih. 

 

Ostale učbenike učenci prejmejo brezplačno v šoli. 



 
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA 

ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

9. RAZRED 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN KUPITE SAMI 

 

 

Delovni zvezki oz. delovni učbeniki 

 

 Polona Mežnar: ZNAM ZA VEČ, KEMIJA 9, razlage in vaje za boljše ocene v 9. razredu, založba 

Rokus, 6, 85 EUR. 

 Ben Watz, ENGLISH PLUS 3, 1. izdaja, učbenik in delovni zvezek za angleščino v 9. razredu, OUP, 

MKT, 21,00 + 18, 90 EUR = 39,90 EUR. 

 Cajhen, Drusany, Kapko: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, samostojni delovni zvezek za 

slovenščino v dveh delih za 9. razred, posodobljena izdaja, založba Rokus 2011, EAN 9789612711238, 

cena 17,15 EUR. 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 

GEOGRAFIJA 60 listni velik črtani zvezek, zemljevid Slovenije 

ZGODOVINA 60 listni velik črtani zvezek 

MATEMATIKA šestilo, geotrikotnik, 60 listni velik zvezek (mali 

karo) 

BIOLOGIJA 40 listni velik črtani zvezek 

KEMIJA 60 listni velik črtani zvezek, periodni sistem 

elementov 

FIZIKA 60 listni mali karo velik zvezek 

GLASBENA UMETNOST 40 listni črtani zvezek 

ANGLEŠČINA 60 listni velik črtani zvezek 

SLOVENŠČINA 100 listni velik črtani zvezek 

NEMŠČINA (izbirni predmet) 60 listni velik črtani zvezek 

 

 

 

Likovni material in material za izbirni predmet Obdelava gradiv kovine in Obdelava gradiv - les bo šola 

kupila za vse učence. Znesek boste poravnali meseca oktobra.  

 

Učenci so lahko v razredu samo v nedrsečih šolskih copatih. 

 

Ostale učbenike učenci prejmejo brezplačno v šoli. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


