
 

Podčetrtek,15. 5. 2018 

 

Spoštovani starši in učenci!  
 
Predstavljamo vam seznam delovnih zvezkov, učnih gradiv in ostalih 

šolskih potrebščin, ki so izbrana iz Kataloga učbenikov in zvezkov za 

šolsko leto 2018/2019 in so potrebna za nemoten pouk v 6. razredu:  
 

 

 
Predmet Delovni zvezek 

SLOVENŠČINA 

 
več avtorjev: Gradim slovenski jezik 6, samostojni 

delovni zvezek (1. in 2. del), (Rokus Klett) 

                                                    EAN: 9789612711207 
GEOGRAFIJA Verdev, H.: Raziskujem Zemljo 6, samostojni delovni 

zvezek, (Rokus Klett) 

EAN: 9789612716561 
ANGLEŠČINA 

 
Goodey, D.: Messages 1 New edition, delovni zvezek 

s CD-jem, (Rokus Klett) 

EAN: 9789612713645 
ANGLEŠČINA 

 
Goodey, D.: Messages 1 New edition, učbenik, 

(Rokus Klett) 

EAN: 9789612713638 
ZGODOVINA 

 
Verdev, H.: Raziskujem preteklost 6, samostojni 

delovni zvezek, (Rokus)                                                                      

                                                    EAN: 9789612717063 
NARAVOSLOVJE Tomažič, I.: Naravoslovje 6, samostojni delovni 

zvezek s poskusi, (MKZ)  

                                                    EAN: 9789610150251                                                                  
GLASBENA 

UMETNOST 
več avtorjev: Glasbena umetnost 6, samostojni 

delovni zvezek s CD – jem, (MKZ) 

                                                    EAN: 9789610133766 

 



Predmet Potrebščine 
SLOVENŠČINA 1 veliki črtni zvezek,  

1 mali črtni zvezek, nalivno pero, rdeč kuli 
MATEMATIKA 1 veliki zvezek nizki karo, geotrikotnik, šestilo                                        
ANGLEŠČINA 1 veliki črtni zvezek,  

1 mali črtni zvezek 
GOSPODINJSTVO 1 veliki črtni zvezek 
GEOGRAFIJA 1 veliki črtni zvezek 
GLASBENA 

UMETNOST 
1 veliki črtni zvezek– 100 listov,  

1 notni zvezek 
LIKOVNA  

UMETNOST 
1 mali črtni zvezek, 

različni čopiči, tempera barvice (100 ml rumena 200 -

yellow, 100 ml rdeča 403 - magenta, 100 ml modra703 

- cyan), kolaž, navadni svinčnik HB, B1, papir 

(barvni), risalni blok A3 (20 listov ali več), oglje 

risalne palčke, lepilo UHO tekoče, škarje kovinske, črn 

tuš, modelirke za plastično oblikovanje, peresa za 

pisanje s tušem, palete, flomastri 
ZGODOVINA 1 veliki črtni zvezek 
NARAVOSLOVJE 1 veliki črtni zvezek 
TEHNIČNA 

VZGOJA 
1 veliki brezčrtni zvezek 

ŠPORT športna oprema 
OSTALO svinčnik, radirka, barvni kemični svinčnik (rdeč, 

moder), nalivno pero, brisalec, svinčnik barvice, lepilo, 

šilček,… 

 

 

 

Prijetne počitnice in lep pozdrav! 

 

 

 

 

Za učbeniški sklad: Mara Hunski      Ravnateljica: Sonja Švajger, prof. 


