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Šolske potrebščine za šolsko leto 2022/2023 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 6. RAZRED       Šol. leto 2022/2023 
 
Šolske potrebščine, ki jih KUPITE SAMI: 
 
 SLJ:  1 rinčna mapa (4 sponke), 15 črtanih listov in 5 brezčrtnih za vpenjanje 

ali velik črtan zvezek. 
 MAT: 2 velika zvezka (nizki karo), 1 geotrikotnik, 1 šestilo, tanka plastična ali 

kartonasta (navadna) mapa za shranjevanje listov, testov. 
 TJA:  1 velik črtani zvezek 
 GEO: 1 velik črtani zvezek, barvice  
 ZGO: 1 velik črtani zvezek, barvice 
 NAR: 1 velik črtani zvezek 
 GOS: zvezek (lanski) 
 LUM: 1 velik brezčrtni zvezek, risalni blok MUFLON (različni papirji), 

flomastri, voščenke, kolaž papir, suhe barvice, škarje, tempera barve (AERO), 
3 čopiči različnih debelin, črn tuš, oglje, svinčnik 6B (ali 4B), paleta, lepilo in 
lepilni trak. Glino nabavi šola in jo obračuna po položnici. 

 TIT: 1 velik brezčrtni zvezek, geotrikotnik, svinčnika 3H in HB, šestilo, škarje, 
vložna mapa za liste (PVC).  Les nabavi šola in ga obračuna po položnici. 

 GUM: 1 velik črtani zvezek  
 ŠPO: športni copati, majica s kratkimi rokavi, kratke hlače 
 NUM: risalni listi (morebitne dodatne materiale nabavi šola in jih obračuna 

po položnici) 
 zobna ščetka z ozkim vratom 

 
 
 
 
 
 
 

Delovni zvezki – KUPITE SAMI: 
 

Željko L., Verbinc A., Vatovec M.: MATEMATIKA 6, samostojni delovni zvezek 
za matematiko v 6. razredu, 2 dela, založba MKZ, EAN: 9789610143482, 
9789610143499 

16,80 

Čuden M., Hočevar Gregorič M.: SLOVENŠČINA 6, samostojni delovni zvezek, 
2 dela, založba MKZ, EAN: 9789610164579, 9789610164586 PRENOVA 2022! 

17,80 

S. Phillips, P. Shipton: PROJECT EXPLORE 1, učbenik za angleščino,  
založba MKT, EAN: 9780194212908 

21,90 

PROJECT EXPLORE 1, delovni zvezek za angleščino, založba MKT, 
EAN: 9780194256766 

19,90 

J. Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, samostojni delovni zvezek  
6. razred, založba MODRIJAN, EAN: 9789617053005 

14,90 

I. Tomažič, S. Žigon, P. Štefanija Kavčič: Naravoslovje 6, samostojni delovni zvezek 
s poskusi, založba MKZ, EAN: 9789610150251  

13,90 

 Skupaj: 105,20 

Izbor učnih gradiv za neobvezni izbirni predmet ITALIJANŠČINA bo izveden v  
začetku šolskega leta. 
 

Iz učbeniškega sklada si učenci BREZPLAČNO IZPOSODIJO: 
 

Kordigel M., Medved Udovič V., Saksida I.: SLEDI DO DAVNIH DNI, berilo za 6. razred, 
založba Izolit, leto potrditve: 2019  

KOCKA 6, učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole, založba Modrijan, leto 
potrditve: 2015  

Verdev H.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovne šole, 
založba Rokus Klett, leto potrditve: 2016  

 
Vsi učbeniki iz učbeniškega sklada morajo biti zaviti v prozorno folijo ali 
ovitek in označeni z imenom in priimkom. Ime in priimek naj bosta tudi 
na ostalih šolskih potrebščinah. 


