
7. RAZRED 

UČBENIKE BODO UČENCI PREJELI V ŠOLI 

NASLOV ZALOŽBA CENA* 

ZORN, MIHELIČ: KORAKI V ČASU 7. Učbenik za zgodovino v 7. razredu 
osnovne šole (EAN: 9789610201144)  

DZS 17,90€ 

Daša Gama Mahmoud, ElissaTawitian, Mateja Zupančič: JAZ, MIDVA, MI 7. 
Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole, 
2018 (EAN: 9789612718541) 

ROKUS 
KLETT 

12,50€ 

J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7 (prenova 2012), 
učbenik, 2012 (EAN: 9789612712228)  

ROKUS 
KLETT 

15,30€ 

A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik (ISBN: 
9789610202523) 

DZS 15,90€ 

J. Senegačnik: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, Učbenik za 7. razred osnovne 
šole, MODRIJAN (EAN: 9789617053142) 

MODRIJAN 
izobraževanje 

13,90€ 

Koch: SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik (EAN: 9789616357258) MODRIJAN 
izobraževanje 

9,90€ 

Tom Hutchinson: PROJECT 3, FOURTH EDITION, Student's Book, učbenik za 
angleščino v 7. razredu (EAN: 9780194764575) 

OUP, MKT 

 

21€ 

 

 

STARŠI KUPIJO DELOVNE ZVEZKE, PRIPOMOČKE IN OSTALA GRADIVA   

NASLOV   ZALOŽBA CENA* 

P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7 +,  2021, samostojni delovni 
zvezek za slovenščino – jezik in književnost v 7. razredu (EAN: 9789612921132)  

ROKUS 
KLETT 

17,90€ 

Tom Hutchinson: PROJECT 3, FOURTH EDITION, Workbook, delovni zvezek za 
angleščino v 7. razredu osnovne šole s CD-jem in kodo za dostop do e-vsebin 
(EAN: 9780194765022)  

OUP, MKT 18,90€ 

Senegačnik, B. Drobnjak: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, delovni zvezek za 7. 
razred osnovne šole (EAN: 9789617053234) 

MODRIJAN 
izobraževanje 

11,50€ 

Natek: ATLAS SVETA ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO ** (EAN: 9789610159292). Imajo ga že od 
prejšnjega razreda. 

*cene so informativne in se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik 

     

  



PRIPOMOČKI  

MATEMATIKA 2 brezčrtna zvezka A4 format, geometrijsko orodje (geotrikotnik, šestilo), svinčniki, 
barvice, kalkulator (predlagamo Sharp – dvovrstični) 

NARAVOSLOVJE črtani zvezek A4 format (60-listni), lepilni trak, lepilo, škarje 

SLOVENŠČINA velik črtani zvezek z robovi (60-listni), 20 črtastih pol, PVC-mapa za shranjevanje učnih 
listov, nalivno pero, rdeče pisalo, lepilo, škarje, ravnilo 

ANGLEŠČINA velik črtani zvezek (60-listni z robovi), 2 PVC mapi za vpenjanje učnih listov, lepilo, nalivno 
pero in rdeče pisalo  

GLASBENA 
UMETNOST 

velik črtani zvezek (40-listni) 

ZGODOVINA velik črtani zvezek, lepilo, barvice, škarje 

GEOGRAFIJA velik črtani zvezek (60-listni), lepilo, barvice, škarje 

DKE mali črtani zvezek (60-listni) 

TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA 

brezčrtni zvezek A4, geotrikotnik, svinčnik HB 

Material bo kupila šola na začetku šolskega leta in strošek obračunala staršem po 
položnici (predvidoma 10-15 € na učenca za celo šolsko leto). 

LIKOVNA 
UMETNOST 

Material, pripomočke in orodja, ki jih učenci uporabljajo pri pouku likovne umetnosti, bo šola 
kupila za vse učence 7. razreda. Denarni prispevek za ta material okvirno znaša 12,00 EUR 
na učenca za celo šolsko leto in se ga poravna po položnici. Občasno bodo prinesli tudi star 
časopisni papir in še kakšen drug material, ki ga bodo našli doma.  

 

PRIPOMOČKI ZA IZBIRNE PREDMETE 

Nemščina 1 velik črtani zvezek, vložna mapa, lepilo, barvice, škarje 

Ruščina 1 tanek fascikel (mapa), mali zvezek 

Sodobna priprava hrane velik črtani zvezek 

Urejanje besedil mapa 

Likovno snovanje 1 material, orodja in pripomočke bodo učenci dobili v šoli. 

Šah 1 (šahovske osnove) mapa 

Filmska vzgoja vložna mapa, pisalo, lepilo, barvice, škarje 

OGL Material bo kupila šola in strošek obračunala staršem po položnici (predvidoma 10-
15 € na učenca za celo šolsko leto). 

 

OPOMBA: Za potrebščine (zvezek, pisalo, ravnilo …), ki jih bodo učenci potrebovali pri določenem izbirnem 
predmetu (ki ga ni na seznamu), bodo izvedeli v mesecu septembru.  


