
      Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in  

potrebščin za 6. razred v šol. letu 2021/22 

 

 

Učbeniki iz učbeniškega sklada - učenci dobijo v šoli iz učbeniškega sklada 
 

Naslov učbenika EAN 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6 – učbenik za matematiko v 6. razredu – 3. 

izdaja, založba ROKUS KLETT, 2021. 
9789612920746 

A.Šorgo, S. A. Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 6, učbenik, 

založba DZS. 
9789610201151 

Senegačnik, Jurij: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, učbenik za geografijo v 6. 

razredu osnovne šole 
9789617070323 

Škraba, G.: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, učbenik za zgodovino v 6. razredu 

osnovne šole, založba Modrijan 
9789616465670 

 
Seznam delovnih zvezkov – kupite starši 
 

Naslov delovnih zvezkov EAN 

P. Avbar, D. Dolenc: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni 

zvezek za slovenščino – jezik in književnost, založba Rokus-Klett 
9789612717834 

S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z  delovnim 

gradivom, založba IZOTECH. 
9789619104859 

B. Wetz: ENGLISH PLUS Starter, 2. izdaja, učbenik za angleščino, založba 

MKZ. 
9780194201612 

B. Wetz: ENGLISH PLUS Starter, 2. izdaja, delovni zvezek za angleščino z 

ONLINE kodo, založba MKZ. 
9780194202381 

S.Brinovec: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, prenovljen, 

založba MKZ* 
9789610159292 

*Atlas bodo učenci uporabljali vse do 9. razreda OŠ. V kolikor ima otrok starejšega brata ali sestro, ki 
atlas že ima, ni potrebno kupovati novega, ampak naj si ga izmenjujeta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neobvezni izbirni predmet – kupite le, če bo vaš otrok ta predmet obiskoval 

E. Krulak – Kempisty, L. Reitzig, E. Endt: DER GRÜNE MAX 1, NEU, učbenik, 

založba Rokus-Klett 

EAN: 

9783126061926 

Učbenik za neobvezni izbirni predmet kupite, če bo vaš otrok prvič obiskoval neobvezni izbirni 
predmet Nemščina (1. stopnja). 
 

E. Krulak – Kempisty, L. Reitzig, E. Endt: DER GRÜNE MAX 2, NEU, učbenik, 

založba Rokus-Klett 

EAN: 

9783126062084 

Učbenik za neobvezni izbirni predmet kupite, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet 
Nemščina (2. stopnja). 

 

 
Potrebščine 

 

Za vse predmete 
USB od 6. do 9. razreda za več predmetov ( GEO, ZGO, DKE, IP 

Filmska vzgoja …) 

Angleški jezik velik zvezek A4 – črtast 

Neobvezni izbirni 

predmet N2N 

(nemščina) 

velik zvezek A4 – črtast (lahko iz začetne nemščine) 

Slovenski jezik 1 mali črtani zvezek (za dodatne vaje in domače naloge) 

Matematika Velik zvezek A4 (nizki karo), šestilo, geotrikotnik, svinčnik 

Zgodovina Zvezek črtast A4 

Geografija Velik črtast zvezek A4, osnovne barvice 

Naravoslovje 
Velik črtast zvezek 60 listni, osnovne barvice ali flomastri, škarje, 

lepilo 

Gospodinjstvo Mali črtast zvezek 40 listni, osnovne barvice 

Glasbena 

umetnost 
Zvezek črtast A5 (60 listni) 

Likovna umetnost 

• Tempere, 

• voščenke, 

• barvice, 

• svinčnik (ne tehnični) HB (trdota 
mine), 

• kolaž papir. 

Naštete potrebščine NE 

kupujte, če jih že imate! 

Učenci naj NE kupujejo 

risalnih listov, ker jih bo 

nabavila šola. 


