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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED 
Šolsko leto 2018/2019 

 
 UČNO GRADIVO 
 

DELOVNI ZVEZKI 
 

OPOMBA* 
(ni potrebno kupiti) 

 
V šolskem letu 2018/2019 financira 

nakup učnih gradiv za prvošolce 
MIZŠ. 

 
Učenci bodo komplet samostojnih 

delovnih zvezkov prejeli septembra 
v šoli. 

 

 
Lili in Bine 1 – KOMPLET A – OSNOVNE 
KOMPONENTE (samostojni delovni zvezek za 
slovenščino, samostojni delovni zvezek za 
matematiko, 1. del delovnega zvezka za 
opismenjevanje, koda za dostop do 
izobraževalnega portala Lilibi.si, priloge, Rokus 
Klett, EAN: 3831075928008, cena 30,00 EUR 

 
UČBENIKI 

(Ni potrebno kupiti - brezplačna 
izposoja iz učbeniškega sklada) 

 
Ob koncu šolskega leta morajo učenci 

učbenik vrniti šoli. Če bo učbenik 
poškodovan, uničen ali izgubljen, bodo 

morali zanj v skladu z 10. členom 
Pravilnika o učbeniških skladih plačati 

odškodnino. 

 
I.Saksida, M. Kordigel: LILI IN BINE 1, 
berilo za slovenščino v 1. razredu osnovne šole, 
Rokus Klett, 2011; cena 9.85 EUR 
EAN: 9789612711030 

 
 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 
(kupijo starši) 

 
1 zvezek A4 »Tako lahko« - dvostranski s kvadratki (1 cm) 

1 zvezek A4 »Tako lahko« - brezčrtni, 60-listni 
1 mali zvezek »Tako lahko« - črtasti, 60-listni (navadne črte) 

1 zvezek A4 »Tako lahko« - črtasti, 40-listni 
 

*1 zvezek A4 – brezčrtni (samo učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje) 
 

peresnica, svinčniki, radirka, lesene barvice, flomastri, voščenke, vodene barvice, čopiči (3 različne 
debeline – ploščati), lonček  za nanašanje barv, umetna glina (Das masa), kolaž papir, 2 risalna 

bloka, malo in veliko ravnilo s šablono, škarje z zaokroženo konico, lepilo v stiku, 2 vrečki iz blaga 
za likovne potrebščine in copate, beležka, šolski copati, vrečka iz blaga za knjige iz šolske 

knjižnice 



 
 

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj 
Župančičeva 10, 2250 Ptuj 

 

 
 
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED 
Šolsko leto 2018/2019 

 
 UČNO GRADIVO 

 
 
 
 

DELOVNI ZVEZKI 
(kupijo vsi starši) 

M. Kramarič, M. Kern et al.: LILI IN BINE 2, 
Medpredmetni komplet s samostojnimi  
delovni zvezki po predmetih + koda LILIBI, 
ROKUS-KLETT, (cena 40,00 EUR) 
EAN 3831075927001 
 
M. Kramarič, M. Kern et al.: LILI IN BINE, 
delovni zvezek za opismenjevanje - 2. del, 
Rokus Klett (cena: 6.00 EUR) 
EAN 3831075927940 

 
UČBENIKI 

 
(Ni potrebno kupiti - brezplačna 
izposoja iz učbeniškega sklada) 

 
Ob koncu šolskega leta morajo učenci 

učbenik vrniti šoli. Če bo učbenik 
poškodovan, uničen ali izgubljen, bodo 

morali zanj v skladu z 10. členom 
Pravilnika o učbeniških skladih plačati 

odškodnino. 

 
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 2, 
berilo za slovenščino, Rokus Klett (cena: 
11.85 EUR); EAN 9789612712150 
 
 
 

 
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 
1 zvezek A4 »Tako lahko«  črtasti (široka-ozka črta) 

2 zvezka A4 »Tako lahko«  črtasta (široka črta) 
1 zvezek A4 »Tako lahko«  s kvadratki 1 cm 

 
*1 zvezek A4 – črtasti (samo učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje) 

 
ravnilo s šablono, škarje, lepilo za papir, peresnica, svinčniki, radirka, šilček, lesene barvice, 
vodene barvice, lonček, čopiči, voščenke, flomastri, črni debeli flomaster, Das masa (250 g), 
kolaž papir, 2 risalna bloka, vrečka za likovne potrebščine in športno opremo, šolski copati, 
beležka, vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 

 
*OPOMBA 

Potrebščin, ki so uporabne še iz 1. razreda, ni potrebno kupiti. 



 
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj 

Župančičeva 10, 2250 Ptuj 
 

 
 
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED 
Šolsko leto 2018/2019 

 
 UČNO GRADIVO 

 
 

DELOVNI ZVEZKI 
(kupijo vsi starši) 

 
M. Kramarič, M. Kern et al.: LILI IN BINE 3  - novo 
2015, medpredmetni učni komplet za tretji razred s kodo in 
prilogami (samostojni delovni zvezki), ROKUS-KLETT, 
cena: 49,00 EUR 
EAN 3831075924321 (5700) 
ANGLEŠČINA: S. Bratož idr.: Reach for the stars 3, 
delovni učbenik,  DZS, EAN 9789610208808, cena 14,90 
EUR 

 
UČBENIKI  

 
(Ni potrebno kupiti - 

brezplačna izposoja iz 
učbeniškega sklada) 

Ob koncu šolskega leta morajo 
učenci učbenik vrniti šoli. Če 
bo učbenik poškodovan, uničen 
ali izgubljen, bodo morali zanj v 
skladu z 10. členom Pravilnika o 

učbeniških skladih plačati 
odškodnino. 

 
LILI IN BINE 3, berilo za slovenščino – književnost v 3. 
razredu, ROKUS KLETT, cena 13,85 EUR; EAN: 
9789612713867  
 
 
 

 
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 
 

1 zvezek A4 »Tako lahko«  veliki karo (kvadrat 1 cm), 60-listni 
2 zvezka A4 »Tako lahko«  črtasti (črta 11 mm), 60-listni 

Črtasti zvezek za angleščino (od 2. razreda) 
 

*1 zvezek A4 – črtasti (samo učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje) 
 

Mapa, beležka, peresnica, nalivno pero, svinčniki, lesene barvice, radirka, šilček, malo in 
veliko ravnilo s šablono, palčke za matematiko (100 kom), kvalitetne škarje z zaokroženo 

konico, lepilo v stiku, flomastri, črni debeli alkoholni flomaster, voščenke, vodene barvice, 
lonček, ploščati čopiči različnih debelin, Das masa (250 g), kolaž papir, 2 risalna bloka, 3 

vrečke na poteg ali z zadrgo (za likovne potrebščine, športno opremo in copate), šolski 
copati, vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 

 
*OPOMBA 

Potrebščin, ki so uporabne še iz 2. razreda, ni potrebno kupiti. 



 
 

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj 
Župančičeva 10, 2250 Ptuj 

 
 

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE ZA 4. RAZRED 
Šolsko leto 2018/2019 

 
 

 UČNO GRADIVO 
 

 
 
 

DELOVNI 
ZVEZKI 

 
(kupijo vsi starši) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………….. 
 
 

NEOBVEZNI 
IZBIRNI 

PREDMETI 
 
 
 

OPOMBA! 
 

Kupijo samo 
starši učencev, ki 

obiskujejo 
neobvezni izbirni 

predmet 
TEHNIKA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik 
v 4. razredu, ROKUS KLETT, EAN: 9789612713263, 15,00 EUR 

 RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. 
razredu, ROKUS KLETT, EAN: 9789612713294, 19,00 EUR 

 RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za glasbeno 
umetnost v 4. razredu, ROKUS KLETT, EAN: 9789612713232, 12,00 
EUR 

 M. Novak: Reach for the Stars 4, delovni zvezek za angleščino v 4. 
razredu osnovne šole (PRENOVLJENO), DZS, 13,90 EUR EAN: 
9789610207245 

 

………………………………………………………………………..………… 

 

 *A. Papotnik idr.: TEHNIKA 1 – delovno gradivo in navodila za delo za 
neobvezni izbirni predmetu TEHNIKA v 4. razredu devetletne OŠ, 
IZOTECH (cena: 16,00 EUR) EAN 9789616740319 – samo učenci, ki 
obiskujejo neobvezni izbirni predmet TEHNIKA 

 



 
 
 
 
 

UČBENIKI  
 

(brezplačna 
izposoja iz 

učbeniškega 
sklada) 

 
 
 

 RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, ROKUS 
KLETT EAN: 9789612713201, 14,50 EUR 
 

 RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, ROKUS KLETT, EAN: 
9789612713300, 14,50 EUR 

 M. Blažič idr.: Radovednih pet 4 : berilo za slovenščino – književnost, 
Rokus Klett (2012),  14,00 EUR, EAN: 3831075925748 

 M. Novak: Reach for the Stars 4, učbenik za angleščino v 4. razredu 
osnovne šole (PRENOVLJENO), DZS; EAN 9789610207238, 13,90 
EUR 

       
 
Učbeniške komplete za novo šolsko leto si bodo učenci izposodili prvi teden v 
septembru. Učenci se v izposojene učbenike podpišejo, da se v primeru izgube učbenika 
ve, komu ta učbenik pripada. Učbenike morajo zaviti, priporočamo zavijanje v 
odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne poškodujejo. 
Na vse učbenike nalepijo nalepke z imenom in priimkom. Ob koncu šolskega leta morajo 
učenci učbenike vrniti šoli. Če bodo le-ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali 
zanje v skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. 
 

 
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 
 

5 velikih črtastih zvezkov (60-listni) 
2 velika zvezka (mali karo, 60-listni) 

1 veliki črtasti zvezek (samo učenci, ki bodo obiskovali NIP NEMŠČINA) 
 

*1 zvezek A4 – črtasti (samo učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje) 
 

blok št. 5, več čopičev, tempere, paleta, voščene barvice, lesene barvice, škarje, vrečka za likovni 
pribor, lepilo, flomastri, nalivno pero, 2 HB svinčnika, radirka, beležka, velika šablona za matematiko, 
geotrikotnik, šestilo, kolaž papir, šolski copati, vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice, namizni 

zemljevid Slovenije 
 

 



 
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj 

Župančičeva 10, 2250 Ptuj 

 
UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED 

Šolsko leto 2018/2019 
 

 UČNO GRADIVO 
 

 
 
 
 

DELOVNI ZVEZKI 
in  

GRADIVA 
 

(kupijo vsi starši) 
 
 
 
 
 
……………………… 
 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI 

PREDMETI 
 

 
OPOMBA! 

 
Kupijo samo starši 

učencev, ki obiskujejo 
neobvezni izbirni predmet 

TEHNIKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 M. Novak: REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek z 
angleščino, DZS (PRENOVLJENO), leto izdaje 2017 , cena: 
16,50 EUR 

 
 GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, avtorjev 

Franka Florjančiča in mag. Sonje Zajc, 11,00 EUR  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….…………….. 
 

 *A. Papotnik idr.: TEHNIKA 2 – delovno gradivo in navodila za 
delo za neobvezni izbirni predmet TEHNIKA v 5. razredu 
devetletne OŠ, IZOTECH, 2015 (cena: 16,00 EUR) EAN 
9789616740333 - kupijo samo starši učencev, ki obiskujejo 
neobvezni izbirni predmet TEHNIKA 

 



 
 

UČBENIKI  
 

(brezplačna izposoja iz 
učbeniškega sklada) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 RADOVEDNIH PET 5, učbenik za družbo, Rokus Klett, EAN: 

3831075927025, 14,50 EUR 

 RADOVEDNIH PET 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. 
razredu, Rokus Klett, EAN: 3831075927032, 14,50 EUR 

 M. Novak: REACH FOR THE STARS 5, učbenik za angleščino, 
(PRENOVLJENO), DZS, leto izdaje 2017  

 
 RADOVEDNIH PET 5, berilo za slovenščino - književnost v 5. 

razredu osnovne šole, (cena: 14,00 €), Rokus Klett, EAN 
3831075925731 
 

 RADOVEDNIH PET 5, učbenik za slovenščino - jezik v 5. 
razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN: 3831075927421, 
14,50 EUR 

 

 RADOVEDNIH PET 5, učbenik za matematiko v 5. razredu, 
ROKUS KLETT, EAN: EAN: 3831075927438, 14,50 EUR 

 
Učbenike za novo šolsko leto si bodo učenci izposodili prvi teden v septembru. 
Učenci se v izposojene učbenike podpišejo, da se v primeru izgube učbenika ve, 
komu ta učbenik pripada. Učbenike morajo zaviti, priporočamo zavijanje v 
odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne 
poškodujejo. Na vse učbenike nalepijo nalepke z imenom in priimkom. Ob koncu 
šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bodo le-ti poškodovani, 
uničeni ali izgubljeni, bodo morali zanje v skladu z 10. členom Pravilnika o 
učbeniških skladih plačati odškodnino. 
 
 

 
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 
 

 
6 A4 črtastih zvezkov  

2 A4 zvezka  mali karo  
2 A5 zvezka 

 
1 veliki črtasti zvezek (samo učenci, ki bodo obiskovali NIP NEMŠČINA) 

 
*1 zvezek A4 – črtasti (samo učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje) 

 
šestilo, geotrikotnik, ravnilo, tehnični svinčnik, škarje, lepilo v stiku, šolski copati, namizni zemljevid 

Slovenije, trda mapa, športna oprema za dvorano in za zunaj, vrečka iz blaga za knjižnico 
LUM (blok, kolaž papir, tempera barve Aero 42 ml – bela, rdeča MAGENTA, rumena, modra CYAN, 

črna, bela DAS masa 500 g, črni tuš, flomastri, oglje, paleta, ploščati čopiči, voščenke, posodica za 
vodo, svinčnik 4HB 

 
 

 
 

 



 
 

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj 
Župančičeva 10, 2250 Ptuj 

 
 

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE ZA 6. RAZRED 
Šolsko leto 2018/2019 

 
 UČNO GRADIVO 

 
 
 
 
 

DELOVNI ZVEZKI / 
DELOVNI UČBENIKI 

 
(kupijo vsi starši) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
 
 

NEOBVEZNI 
IZBIRNI PREDMETI  

 
OPOMBA! 

 
Kupijo samo starši 

učencev, ki obiskujejo 
neobvezni izbirni 

predmet TEHNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 SLOVENŠČINA – D. Kapko idr.: ZNAM ZA VEČ – SLOVENŠČINA 6. Razlage 

in vaje za boljše ocene v 6. razredu, Rokus KLETT, cena 6,85 EUR EAN 
9789612098346 
   

 ANGLEŠČINA - - N. Goodey MESSAGES 1 – delovni zvezek, prenova 2014, 
Založba Rokus Klett, cena 14,90 € EAN: 9789612713645 
 

 
 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA - S. Fošnarič, idr.: Tehnika in tehnologija 6, 

delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH, 2012 (cena: 19,50 €) EAN 
9789619104859 

 
 GLASBENA UMETNOST - A.Pesek: Glasba danes in nekoč 6, samostojni 

delovni zvezek za GVZ v 6. razredu s CD-jem, ROKUS KLETT (cena: 16,20 €) 
EAN 9789612710231 

 
 

 

 

________________________________________________________________ 

 
 

 *A. Papotnik idr.: TEHNIKA 3 -  delovno gradivo in navodila za neobvezni 
izbirni predmet TEHNIKA v 6. razredu devetletne osnovne šole;  IZOTECH, 
2016;  cena: 16,00 eur, ISBN 9789616740340 - kupijo samo starši učencev, 
ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet TEHNIKA 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

UČBENIKI  
 

(brezplačna izposoja iz 
učbeniškega sklada) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OPOMBA! 
 

 
 MATEMATIKA - J. Berk, idr.: Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, ROKUS 

KLETT; 2. izdaja - 2017 (Cena: 16,30 €) EAN 9789612712938 
 

 GEOGRAFIJA - RAZISKUJEM ZEMLJO 6. NOVO POTOVANJE, 
Rokus Klett - prenova 2018;  EAN 9789612717032, cena 16,60 EUR 
 

 ZGODOVINA – H. Verdev,: Raziskujem preteklost 6 (posodobljen), učbenik za 
zgodovino v 6. razredu OŠ, Rokus Klett, (leto potrditve 2016), cena: 17.25 EAN 
717162 

 NARAVOSLOVJE - T. Babič, M. Vilfan et al.: Spoznavamo naravo 6, učbenik za 
naravoslovje v 6. razredu osnovne šole; Založba Narava (cena: 8,00 EUR)   EAN: 
9789616893053 

 TEHNIKA - S. Fošnarič, idr.: Tehnika in tehnologija 6, učbenik, IZOTECH 
(Cena: 15,00 €) EAN 9789619104842 
 

 SLOVENŠČINA -  B. Golob idr.: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V 
OGLEDALU?, berilo za slovenščino v 6. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga 
Založba Cena: 17,40 € EAN 9789610106593 

 
 ANGLEŠČINA - N. Goodey MESSAGES 1 - učbenik, prenova 2014, Založba 

Rokus Klett, cena 16,50 € EAN: 97896127136382  
 

Učbeniške komplete za novo šolsko leto si bodo učenci izposodili v času od 18. 6. do 22. 6. 
2018 oziroma prvi teden v septembru. Učenci se v izposojene učbenike podpišejo, da se v 
primeru izgube učbenika ve, komu ta učbenik pripada. Učbenike morajo zaviti, priporočamo 
zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne 
poškodujejo. Na vse učbenike nalepijo nalepke z imenom in priimkom. Ob koncu šolskega 
leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bodo le-ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, 
bodo morali zanje v skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. 
 

 
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 
SLO: 1 veliki črtasti zvezek,  ANG: 1 veliki črtasti zvezek,  MAT: 1 veliki zvezek (nizki karo), geotrikotnik, šestilo, 

svinčnik,  GEO: 1 veliki črtasti zvezek,  ZGO: 1 veliki črtasti zvezek,  NAR: 1 veliki črtasti zvezek,  GOS: 1 veliki 

črtasti zvezek, NIP NEM: 1 veliki črtasti zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 1 veliki (40-listni) zvezek (nizki karo), svinčnik 2B, geotrikotnik, dolgo ravnilo, 

tehnični svinčnik  

ŠPORTNA VZGOJA: športna oprema za dvoransko telovadbo in telovadbo na zunanjem igrišču, športni copati ali 

navadni (nedrseči) copati za telovadnico 

LIKOVNA UMETNOST: likovna mapa  risalni blok, svinčnik 4B, voščenke, črni tuš, tempera barvice, velika bela 

tempera, čopiči (en tanki okrogli in več ploščatih: tanki, srednji, široki), paleta, kolaž papir, lepilo za papir, škarje, 

lonček za vodo, flomaster temne barve (učenci lahko uporabijo stvari, ki so ostale od preteklega leta) 

šolski copati, vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 

*PRIPOROČENO: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, MKZ (cena: 34, 96) 
EAN 9789610113393 (Učenci ga bodo potrebovali do 9. razreda in kasneje v srednji šoli). 

 
 
V razrednih knjižnicah bodo imeli učenci pri pouku na voljo še uporabo geografskih in zgodovinskih atlasov, slovarjev 

ter učbenikov za gospodinjstvo. 
 



 
 

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj 
Župančičeva 10, 2250 Ptuj 

 
 

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE ZA 7. RAZRED 
Šolsko leto 2018/2019 

 
 UČNO GRADIVO 

 
 
 
 

 
DELOVNI ZVEZKI / 

DELOVNI UČBENIKI 
 

(kupijo vsi starši) 
 
 

SLOVENŠČINA: D. Kapko idr.: ZNAM ZA VEČ – SLOVENŠČINA 
7. Razlage in vaje za boljše ocene v 7. razredu, Rokus Klett, cena 6,85 
EUR, EAN: 9789612097196 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: S. Fošnarič, idr.: Tehnika in 
tehnologija 7, delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH 2012 
(Cena: 19,50 €) EAN 9789619104835 
ANGLEŠČINA: N. Goodey: MESSAGES 2, New Edition, učbenik za 
angleščino v 7. razredu OŠ, Rokus Klett, cena: 16,50 EUR, EAN: 
9789612716721 

 
 
 
 
 

UČBENIKI  
 

(brezplačna izposoja iz 
učbeniškega sklada) 

 

MATEMATIKA: J. Berk, idr.: Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik, 
ROKUS KLETT (Cena: 15,30 €), prenova 2012  
EAN: 9789612712228 
NARAVOSLOVJE: A.Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: Aktivno v 
naravoslovje 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole; DZS 
(cena: 15,90 EUR) EAN: 9789610202523 
ZGODOVINA: J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 7 
(prenovljen), učbenik za zgodovino v 7. razredu OŠ, Rokus Klett (cena: 
18,85) EAN 9789612099107 
GEOGRAFIJA: H. Verdev: Raziskujem stari svet 7, učbenik, 
ROKUS KLETT (Cena: 16,60 €) EAN 9789612099367 
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA: P. 
Karba, D. Lašič: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, 
učbenik za državljansko vzgojo ter etiko v 7. razredu OŠ, MK (2009); 
(Cena: 12,90) EAN 9789610107453 
SLOVENŠČINA: B. Golob idr.: BERILO 7, SREČA SE MI V 
PESMI SMEJE (PRENOVLJENO), učbenik za slovenščino-književnost 
v 7. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga 2015, Cena: 17,90 € 
EAN: 9789610108313 
GLASBENA UMETNOST: Albinca Pesek, Glasba danes in nekoč 7 - 
prenova 2018, Rokus; cena 17,90 EUR; EAN 9789612718916 

 
 
 

OPOMBA! 

Učbeniške komplete za novo šolsko leto si bodo učenci izposodili v času 
od 18. 6. do 22. 6. 2018 oziroma prvi teden v septembru. Učenci se v 
izposojene učbenike podpišejo, da se v primeru izgube učbenika ve, 
komu ta učbenik pripada. Učbenike morajo zaviti, priporočamo zavijanje 
v odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se 
učbeniki ne poškodujejo. Na vse učbenike nalepijo nalepke z imenom in 
priimkom. Ob koncu šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če 
bodo le-ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali zanje v skladu 
z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. 

 
 
 



IZBIRNI PREDMETI 
 

UČNO GRADIVO 
 

 
 

DELOVNI ZVEZKI 
(kupijo starši učencev, ki 

obiskujejo izbirna 
predmeta NEMŠČINA 

in/ali OBDELAVA 
GRADIV LES) 

 

 
NEMŠČINA 1: G. Motta: Wir 1, delovni zvezek, ROKUS KLETT 
(Cena: 13,99 €) 
 
OBDELAVA GRADIV LES: Z. Puncer: Obdelava gradiv, les, delovni 
zvezek, IZOTECH (Cena: 16,00 €) 
 

 
UČBENIKI  

 
(brezplačna izposoja iz 

učbeniškega sklada) 
 

NEMŠČINA 1: G. Motta: Wir 1, učbenik, ROKUS KLETT (Cena: 
15,60 €) 
 
OBDELAVA GRADIV: LES Z. Puncer: Obdelava gradiv, les, 
učbenik, IZOTECH (Cena: 13,50 €) 
 
SODOBNA PRIPRAVA HRANE: V. Koch: Sodobna priprava 
hrane, učbenik za izbirni predmet prehrana v 7., 8. in 9. razredu, 
MODRIJAN (Cena: 9,90 €) 
 
 

  
 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 
 

SLOVENŠČINA: 1 veliki črtasti zvezek  
ANGLEŠČINA: 1 veliki črtasti zvezek 
ZGODOVINA: 1 veliki črtasti zvezek  
NARAVOSLOVJE: 1 veliki črtasti zvezek  
GEOGRAFIJA: 1 veliki črtasti zvezek  
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA: 1 veliki črtasti zvezek 
MATEMATIKA: 1 veliki zvezek  mali karo, geotrikotnik, radirka, šestilo 
GLASBENA UMETNOST: 1 veliki črtasti zvezek (40-listni) 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 1 veliki 40-listni zvezek nizki karo (iz 6. razreda), svinčnik 2B, 
geotrikotnik, dolgo ravnilo, tehnični svinčnik 
LIKOVNA UMETNOST:  likovna mapa  risalni blok, svinčnik 4B, črni tuš, flomaster temne barve, 
tempera barvice, čopiči (en tanki okrogli in več ploščatih), paleta, kolaž papir, lepilo za papir, linolej, 
nožki za linorez, voščenke, lonček za vodo (učenci lahko uporabijo stvari od preteklega leta) 
ŠPORTNA VZGOJA:  športna oprema za dvoransko telovadbo in telovadbo na zunanjem igrišču 
 

*PRIPOROČENO: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, MKZ (cena: 34, 96) 
EAN 9789610113393 

 
IZBIRNI PREDMETI 

NEMŠČINA: 1 veliki črtasti zvezek 
LJUDSKI PLESI: 1 mali črtasti zvezek 
SODOBNA PRIPRAVA HRANE: 1 mali črtasti zvezek  
 

šolski copati, vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 
 

OPOMBA 
V razrednih knjižnicah bodo imeli učenci pri pouku na voljo še uporabo geografskih in zgodovinskih 

atlasov, slovarjev ter učbenikov za etiko in tehniko.  
 

 



 
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj 

Župančičeva 10, 2250 Ptuj 

 
UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE ZA 8. RAZRED 

Šolsko leto 2018/2019 
 

 UČNO GRADIVO 
 

 
 
 
 
 
 

DELOVNI 
ZVEZKI / 
DELOVNI 
UČBENIKI 

 
(kupijo vsi starši) 

 

SLOVENŠČINA: D. Kapko idr.: ZNAM ZA VEČ – SLOVENŠČINA 8. Razlage in 
vaje za boljše ocene v 8. razredu, Rokus Klett, cena: 6,85 EUR, EAN: 
9789612714277 
BIOLOGIJA: FON, Doroteja:    Biologija 8. [Zvezek za aktivno učenje], Rokus 
Klett, 2014 - 2 zv., v škatli 30 x 22 x 5 cm + 4 listi (cena: 14,90 EUR) 
GLASBENA UMETNOST: A. Pesek: Glasba danes in nekoč 8, samostojni delovni 
zvezek  s CD-jem za glasbo v 8. razredu, ROKUS KLETT (cena: 16,20 €) 
EAN 9789612096267 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: S. Fošnarič, et.al.: Tehnika in tehnologija 8, 
delovni zvezek z delovnim gradivom za tehniko in tehnologijo v 8. razredu, IZOTECH 
2012; (cena: 19,50 €) EAN 9789619104873 
FIZIKA: Sašo Žigon, Matjaž Pintarič:  Fizika 8,  
samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v osmem razredu osnovne šole,  
Mladinska knjiga ZALOŽBA, 2016, (Cena: 12,90 €) ISBN 978-961-01-4351-2 
ANGLEŠČINA: D. Goodey idr.: MESSAGES 3, New Edition, učbenik za 
angleščino v 8. razredu OŠ, Rokus Klett, cena 16,50 EUR, EAN: 
9789612716745 

 
 

 
 
 
 

UČBENIKI  
 

(brezplačna 
izposoja iz 

učbeniškega sklada) 
 

 
GEOGRAFIJA: H. Verdev: Raziskujem novi svet 8, učbenik za geografijo v 8. 
razredu OŠ, Rokus Klett (cena: 16,60) EAN 9789612099985 
ZGODOVINA: J.Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 8 (posodobljen), 
učbenik za zgodovino v 8. razredu OŠ, Rokus Klett (cena: 17,25) 
EAN 9789612710095 
BIOLOGIJA: M. Svečko: Spoznavam svoje telo, učbenik za biologijo v 8. razredu 
OŠ, DZS (cena: 16,00) EAN 9789610200802 
KEMIJA: I. Devetak: Peti element 8, učbenik za kemijo v 8. razredu OŠ, Rokus 
Klett, 2010 (cena: 16,25) EAN 9789612099961 
MATEMATIKA: J. Berk, et.al.: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, ROKUS 
KLETT (Cena: 15,30 €) EAN: 9789612712242 
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA: P. Karba: 
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8, učbenik, MKZ (izid 2010); (cena: 
12,90) 
SLOVENŠČINA: Miha Mohor idr.: BERILO 8, DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo 
za slovenščino v 8. razredu osnovne šole, Mladinska knjiga,  2015 
Cena: 17,90 € EAN: 9788611158983 
FIZIKA: B. Beznec idr.: Moja prva fizika 1, učbenik za 8. razred OŠ, Modrijan, cena 
15,90 EAN: 9789612416331 
 

 
 
 

OPOMBA! 
 
 

Posamezne učbeniške komplete za novo šolsko leto si bodo učenci izposodili v času od 
18. 6. do 22. 6. 2018 oziroma prvi teden v septembru. Učenci se v izposojene 
učbenike podpišejo, da se v primeru izgube učbenika ve, komu ta učbenik pripada. 
Učbenike morajo zaviti, priporočamo zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno 
samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne poškodujejo. Na vse učbenike nalepijo 
nalepke z imenom in priimkom. Ob koncu šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti 
šoli. Če bodo le-ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali zanje v skladu z 10. 
členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. 



 
 

IZBIRNI PREDMETI 
 

 UČNO GRADIVO 
 

 
 
 

DELOVNI ZVEZKI  
(kupijo starši učencev, ki 

obiskujejo izbirne 
predmete NEMŠČINA 

in/ali OBDELAVA 
GRADIV LES, 

OBDELAVA GRADIV 
KOVINE) 

 

 
NEMŠČINA 2: G. Motta: Wir 2, delovni zvezek, ROKUS KLETT 
(Cena: 13,99 €) 
 
OBDELAVA GRADIV: LES : Z. Puncer: Obdelava gradiv, les, 
delovni zvezek, IZOTECH (Cena: 17,00 €) 
 
OBDELAVA GRADIV: KOVINE: D. Slukan, J. Virtič: Obdelava 
gradiv, kovine, delovni zvezek, IZOTECH (Cena: 16,00 €) 
 

 
 

UČBENIKI  
 

(brezplačna izposoja iz 
učbeniškega sklada) 

 

NEMŠČINA 2: G. Motta: Wir 2, učbenik, ROKUS KLETT 
(Cena: 15,60 €) 
OBDELAVA GRADIV: LES : Z. Puncer: Obdelava gradiv, les, 
učbenik, IZOTECH (Cena: 13,50 €) 
SODOBNA PRIPRAVA HRANE V. Koch: Sodobna priprava 
hrane, učbenik za izbirni predmet prehrana v 7., 8. in 9. razredu, 
MODRIJAN (Cena: 9,90 €) 
OBDELAVA GRADIV, KOVINE:  D. Slukan, J. Virtič: Obdelava 
gradiv, kovine, učbenik, IZOTECH (Cena: 13,50 €) 
 

 
 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 
 

 
SLO: 1 veliki črtasti zvezek, GEO: 1 veliki črtasti zvezek,  ZGO: 1 veliki črtasti zvezek ANG: 1 
veliki črtasti zvezek, KE: 1 veliki črtasti zvezek MAT: 1 veliki zvezek mali karo, geotrikotnik, 
šestilo, FI:1 veliki zvezek mali karo, žepno računalo  
   
ŠPORTNA VZGOJA: športna oprema za dvoransko telovadbo in telovadbo na zunanjem igrišču 
LIKOVNA UMETNOST: risalni blok, svinčnik 4B, tempera barvice, velika bela tempera, čopiči 
(en tanki okrogli in več ploščatih), paleta, voščenke, kolaž papir, lepilo za papir, škarje (učenci 
lahko uporabijo stvari, ki so ostale od preteklega leta) 
 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: zvezek iz 7. razreda, svinčnik 2B, dolgo ravnilo, geotrikotnik, 
tehnični svinčnik, šestilo  

IZBIRNI PREDMETI 
 

TURISTIČNA VZGOJA: 1 mali črtasti zvezek,  NEMŠČINA: 1 veliki črtasti zvezek, 
SODOBNA PRIPRAVA HRANE: 1 mali črtasti zvezek, GLEDALIŠKI KLUB: 1 mali črtasti 
zvezek, ASTRONOMIJA: 1 veliki zvezek (mali karo) 
 

šolski copati, vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 
 

*PRIPOROČENO: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, MKZ (cena: 34, 96) 
EAN 9789610113393 

 
V razrednih knjižnicah bodo imeli učenci pri pouku na voljo še uporabo geografskih in 

zgodovinskih atlasov, slovarjev ter učbenikov za tehniko.  



 
 

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj 
Župančičeva 10, 2250 Ptuj 

 
 

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE ZA 9. RAZRED 
Šolsko leto 2018/2019 

 
 UČNO GRADIVO 

 
 

 
 

DELOVNI 
ZVEZKI / 
DELOVNI 
UČBENIKI 

 
 

(kupijo vsi starši) 
 

 
SLOVENŠČINA:  D. Kapko idr.: ZNAM ZA VEČ – SLOVENŠČINA 9, 
Razlage in vaje za boljše ocene v 9. razredu, Rokus Klett, cena 6,85 EUR, 
EAN: 9789612097257 
BIOLOGIJA: T. Pangerc Žnidaršič: Biologija 9 – zvezek za aktivno 
učenje, Rokus Klett 2015 – 2 zvezka v škatli 30 x 22 x 5 cm (cena: 14,90 
EUR) 
ANGLEŠČINA: N. Goodey idr.: MESSAGES 4 New Edition, učbenik za 
angleščino v 9. razredu, Rokus Klett, cena: 16,50 EUR, EAN: 
9789612717001 
FIZIKA: Sašo Žigon, Matjaž Pintarič, Andreja Jagodic:  Fizika 9,  
samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v devetem razredu osnovne 
šole, Mladinska knjiga ZALOŽBA, 2017, (Cena: 12,90 €)  
ISBN 978-961-01-4464-9 
 

 
 
 

UČBENIKI  
 

(brezplačna 
izposoja iz 

učbeniškega sklada) 
 

GEOGRAFIJA: H. Verdev: Raziskujem Slovenijo 9, učbenik za 
geografijo v 9. razredu OŠ, Rokus Klett (cena: 16,60)  
EAN 9789612711115 
ZGODOVINA: H. Verdev: Raziskujem preteklost 9 (3. izdaja), učbenik za 
zgodovino v 9. razredu OŠ, Rokus Klett (cena: 17,75) EAN 9789612712990 
KEMIJA: I. Devetak: Peti element 9, učbenik za kemijo v 9. razredu OŠ, 
Rokus Klett, 2012 (cena: 16,25) EAN 9789612711092 
MATEMATIKA: J. Berk, et.al.: Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik, 
ROKUS KLETT (Cena: 15,75 €), izid  2013 EAN: 9789612712952 
BIOLOGIJA: M. Svečko, A. Gorjan: Spoznavam živi svet, učbenik za 
biologijo v 9. razredu, DZS (Cena: 16,00 EUR) EAN9789610200796 
SLOVENŠČINA: M. Honzak idr.: BERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED 
(prenovljeno), berilo za slovenščino v 9. razredu OŠ, Mladinska knjiga 2015, cena: 
17,90 EUR, EAN: 9789610125280 
FIZIKA: B. Beznec idr.: Moja prva fizika 2, učbenik za 9. razred OŠ, Modrijan, 
cena: 15,90 EUR, EAN: 9789612416355 
GLASBENA UMETNOST: Pesek Albinca, Glasba danes in nekoč 9, 
učbenik za glasbeno umetnost v 9. razredu osnovne šole, 2. izdaja, Rokus 
Klett, 2015, ISBN 978-961-271-652-3, cena 17,90€ (v razredni knjižnici) 
 

 
 

OPOMBA! 

Posamezne učbeniške komplete za novo šolsko leto si bodo učenci izposodili v času 
od 18. 6. do 22. 6. 2018 oziroma prvi teden v septembru. Učenci se v izposojene 
učbenike podpišejo, da se v primeru izgube učbenika ve, komu ta učbenik pripada. 
Učbenike morajo zaviti, priporočamo zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno 
samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne poškodujejo. Na vse učbenike nalepijo 
nalepke z imenom in priimkom. Ob koncu šolskega leta morajo učenci učbenike 
vrniti šoli. Če bodo le-ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali zanje v 
skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. 

 



 
IZBIRNI PREDMETI 

 
UČNO GRADIVO 

 
 

 
 

DELOVNI ZVEZKI  
(kupijo starši učencev, 
ki obiskujejo izbirne 

predmete NEMŠČINA, 
ELEKTROTEHNIKA,

RAZISKOVANJE 
DOMAČEGA KRAJA) 

 

 
NEMŠČINA 3: G. Motta: Wir 3, delovni zvezek, ROKUS KLETT 
(Cena: 13,99 €) 
 
ELEKTROTEHNIKA: D. Slukan, J. Virtič: Elektrotehnika, delovni 
zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH (Cena: 19,50 €) 
 
RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA : I.Bahar, et.al.: 
Raziskujem domači kraj, delovni zvezek, MKZ (Cena: 12,90 €) 
 
 

 
UČBENIKI  

 
(brezplačna izposoja iz 

učbeniškega sklada) 
 

 
NEMŠČINA 3: G. Motta: Wir 3, učbenik, ROKUS KLETT (Cena: 
15,60 €) 
 

 
 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 
 

 
SLO: 1 veliki črtasti zvezek, ANG: 1 veliki črtasti zvezek, GEO: 1 veliki črtasti zvezek, namizni 
zemljevid Slovenije, ZGO: 1 veliki črtasti zvezek, KE: 1 veliki črtasti zvezek, MAT: 1 veliki 
zvezek mali karo, geotrikotnik, šestilo, FI: 1 veliki zvezek mali karo, žepno računalo, GUM: 1 veliki 
črtasti zvezek (40-listni) 
  
ŠPORTNA VZGOJA: športna oprema za dvoransko telovadbo in telovadbo na zunanjem igrišču 
 
LIKOVNA UMETNOST: likovna mapa – risalni blok, svinčnik 4B, tempera barvice, čopiči (en 
tanki okrogli in več ploščatih), paleta, kolaž papir,  linolej za malo grafiko, nožki za linolej-grafiko, 
škarje, lonček za vodo (učenci lahko uporabijo stvari, ki so ostale od preteklega leta) 
 

 
 *PRIPOROČENO: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, MKZ (cena: 34, 96) 

EAN 9789610113393 
 
 

IZBIRNI PREDMETI 
 

NEM: 1 veliki črtasti zvezek, ATRONOMIJA: 1 veliki zvezek (mali karo) 
 
 

šolski copati 
 

V razrednih knjižnicah bodo imeli učenci pri pouku na voljo še uporabo geografskih in zgodovinskih 
atlasov ter slovarjev. 

 
 


