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OBVESTILO STARŠEM ŠESTOŠOLCEV  

za  šolsko leto 2021/2022 
 

Spoštovani starši! 
Učbenike za 6. razred si bodo učenci brezplačno izposodili v šoli (stroške izposoje 

krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).  

Zanje so dolžni skrbeti, zato jih pred začetkom pouka zavijte in podpišite. Prejeli jih 

bodo pri vrnitvi učbenikov za letošnje šolsko leto v mesecu juniju. 

Če bo vrnjen poškodovan ali uničen učbenik, ga bo treba nadomestiti z novim. 

Enako velja za izgubljene učbenike. 

 

Delovni zvezki in druga učna gradiva, ki ne morejo biti uvrščeni v učbeniški sklad, 
zato jih kupite starši: 

 

UČBENIKI  
 

1. KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo, MKZ, EAN 9789610106593 (17,40€) 
2. SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, Rokus Klett, EAN 9789612712938 (15,75€) 
3. PROJECT 1, Fourth  edition,  učb. za angleščino, MKT, EAN 9780194764551 (21€) 
4. GOSPODINJSTVO 6, učbenik, ROKUS, EAN 9789612711146 (15,60€)) 
5. RAZISKUJEM PRETEKLOST 6,  učb. za zgo., Rokus Klett, EAN 9789612717162 (17,25€) 
6. RAZISKUJEM ZEMLJO. 6 NOVO POTOVANJE, učb. za geo., Rokus Klett,  

EAN 9789612717032 (16,60€) 
7. DOTIK NARAVE 6, učbenik, Rokus Klett, EAN 9789612712181 (15,45€) 
8. GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik, Rokus Klett, EAN 9789612716172 (17,90€) 

 
Neobvezni predmeti 

 
NEMŠČINA, nadaljevalna skupina (3. leto) 

 PRIMA 2, učbenik za nemščino v 5. razredu OŠ, DZS, EAN 9789610209225 (17,90€) 
 

DELOVNI ZVEZKI   

 

 SLOVENŠČINA V OBLAKU 6, sam. DZ, 4 deli, ROKUS Klett, EAN 9789612717087 (17,90€) 

 PROJECT 1, 4. izdaja, DZ, MKT, EAN 9780194765008 (18,90€) 

 ZGODOVINA 6, sam. DZ, 2. izdaja, MKZ, EAN 9789610152705 (11,90€) 

 

           ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, MKZ, EAN 9789610159292 (37,99€) 

 

Neobvezni izbirni predmeti 
 

NEMŠČINA, nadaljevalna skupina (3. leto) 
 NEMŠČINA 5, zbirka nalog z rešitvami - Brihtna glavca, MKZ,  

EAN 9789610149323 (7,95€) (od lani) 



Učenci bodo pri pouku brezplačna uporabljali tudi spodnja učna gradiva: 

 
Uporabne likovne potrebščine lahko učenci prenesejo iz 5. razreda.  

Ostali material za likovno vzgojo, ki ga bomo potrebovali med šolskim letom, kupite starši. 

Informacije o zvezkih za posamezne predmete boste izvedeli na uvodnih urah. 

 

 

Vse potrebščine naj bodo podpisane! 

 

                                                           

Ravnateljica 
Barbara Janežič Bizant 

 
 

UČNA GRADIVA »za na klop« 
 

 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, IZOTECH 

 LIKOVNO IZRAŽANJE 6, učbenik, KARANTANIJA, DEBORA 

 ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, MKZ – za uporabo med poukom v šoli 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE za 6. razred 

 
 
 
 
1.  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

 svinčnik 4H ali 5H 

 2 trikotnika (enakostranični in raznostranični) 

 30 belih listov  

 tanjša vložna mapa za liste 
 
 
 
 
2. NIP NEMŠČINA 

 1 zvezek A4, črtasti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. LIKOVNA UMETNOST 

 risalni blok, 20 risalnih listov 

 svinčnik HB 

 radirka 

 šilček 

 suhe barvice 

 flomastre 

 črn tuš 

 voščenke 

 tempera barvice,  vodene barvice, 

 2 tubi velike bele tempere 

 paleto za mešanje barv 

 čopiče različnih  debelin –  
okrogle in ploščate  

 kolaž papir, lepilo v stiku 

 selotejp   

 tesarsko lepilo - malo 200 ml 

 škarje 

 časopisni papir 

 lonček za vodo 

 krpica za brisanje čopičev 

 zaščitna obleka –  
predpasnik, stara majica … 

 podpisana škatla za likovne pripomočke 
 


