
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH         

POTREBŠČIN ZA 6. razred OSNOVNE ŠOLE IG 

(Šolsko leto 2021/2022) 

 

Učbeniki:  učbeniški sklad – brezplačna izposoja 

 

B. Golob et.al.: Berilo 6, Kdo se skriva v ogledalu, MKZ (9789610106593)2011 

M. Robič: Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, Rokus-Klett  

(ean 9789612712938 ali 3831075924451) 

A. Šorgo: Aktivno v naravoslovje 1, učbenik, Dzs (ean 9789610201151) 

A. Pesek: Glasba danes in nekoč 6, učbenik, Rokus-Klett, 2015  

(ean 9789612716172) 

S. Kostanjevec: Gospodinjstvo 6, učbenik, Rokus-Klett, prenovljen 

(ean 9789612711146) 

S. Androlić et.al.: Prava tehnika 6, učbenik, Rokus-Klett  (ean9789612718558) 

B. Wetz: English Plus Starter, 2. izdaja, učbenik, MKT (ean 9780194201612) 

 

  Učbenik za angleški  jezik ima elemente delovnega zvezka, vendar učenci 

vanj ne smejo pisati, zato se odločite ali boste učbenik kupili sami ali si ga 

boste izposodili. 

   Aktiv učiteljev angleškega jezika priporoča nakup. 

 

Delovni zvezki  

 

D. Kapko et.al.: Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom, samostojni 

delovni zvezek, Rokus-Klett (ean 9789612718466)  NOVO 2018 

E. Baloh: Geografija 6, samostojni delovni zvezek, Mkz, 2014  

(ean 9789610133742) 

H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, samostojni delovni zvezek, Rokus-Klett  

(ean 9789612717063)  

S. Kostanjevec: Gospodinjstvo 6, delovni zvezek, Rokus-Klett   

(ean  3831075924468 ) (1153)  

D. Kobal Černe: Prava tehnika 6, delovni listi s praktičnim gradivom, Rokus-

Klett (ean 9789612717148) 

B. Wetz: English Plus Starter, 2. izdaja, dz, MKT (ean 9780194202381) 

Atlas sveta za osnovne in srednje šole, MKZ (ean 9789610159292) – 2020  

ali (ean 9789610113393) (6.-8. r.)  
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Neobvezni izbirni predmet - nemščina 

 

S. Buttner: Planetino 1, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 

9783193115775) (prvo leto učenja) 

1 velik 40-listni črtani zvezek  ALI 

S. Buttner: Planetino 2, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 

9783193115782) (drugo in tretje leto učenja) 

1 velik 40-listni črtani zvezek (lahko lanski) 

 

Neobvezni izbirni predmet - tehnika 
 

Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: Gradivo: Tehnika 3, delovno gradivo z 

navodili za izbirni predmet Tehnika, Izotech (ean 9789616740340) 

 

4 veliki 60-listni črtani zvezki: TJA, GEO, ZGO, (GUM 6.-9.r.)  

2 velika 80-listna črtana zvezka: SLJ, (NAR 6.-7.r.) 

1 velik 40-listni črtani zvezek (GOS 5.- 6. r.) 

2 velika 60-listna brezčrtna  zvezka (MAT) + črtalnik  

1 velik 40-listni brezčrtni zvezek (TIT 6.-8.r.) 

10 črtanih pol (SLJ) 

1 blokec samolepljivih listkov (7x7 cm ali večji) (TJA) 

nepoškodovana kartonska mapa 

mapa A4 z elastiko                                                                            

Nalivno pero, HB svinčnik, radirka, šilček, rdeč kemični svinčnik, rdeča, modra 

barvica in drugi barvni svinčniki, črtalnik, geotrikotnik,  šestilo, pravokotni in 

enakokraki trikotnik - OBVEZNO, tehnični svinčnik – debeline 0,5 mm, škarje, 

za GOS: ozek selotejp, flomastri, lepilo. 

Položnico za plačilo likovnega  materiala, ki ga bo nabavila šola, boste prejeli 

oktobra. 

Športna oprema: kratke hlače, majica ali trenirka, copati z nedrsečim podplatom 

ali športni copati, ki so samo za v telovadnico, brisačka, zvezek. 

 

 

Učbenike iz učbeniškega sklada bodo učenci prejeli v prvem tednu pouka. 

 

  Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

       Kdo se skriva v ogledalu, Likovno izražanje 6, Atlas za geografijo 
 

 

 

 


