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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Spoštovani starši! 
 
Vaš otrok bo letos začel obiskovati 1. razred devetletne osnovne šole. 
 
 
Šola omogoča učencem, ki bodo letos začeli obiskovati 1. razred devetletke, da si v    
prihodnjem šolskem letu, 2014/2015, lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenik za 
1. razred devetletne OŠ.  Izposojevalnine ni. 
 

UČBENIKI: CENA: AVTOR: 
MOJ svet 1, učbenik za spoznavanje okolja za 1. razred OŠ, 
(IZOTECH) 

14,50 € S. Fošnarič,  
M. Rajšp 

 
Med učbeniki v tabeli je le učbenik, ki ga uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne 
vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki sem ne morejo biti uvrščena. Ob koncu 
šolskega leta morajo učenci izposojen učbenik šoli vrniti. Če bo učbenik uničen ali ga 
ne bodo vrnili, boste morali poravnati stroške nakupa novega.  
 
Naročilnico odrežite in jo vrnite v šolo do 24. 6. 2014. 
 
Otrok bo učbenik dvignil 2. 9. 2014. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osnovna šola Preserje pri  Radomljah 
 
 
Ime in priimek učenca/učenke _________________________________________, razred prvi.                                                                                                                                                 
 
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM izposojo učbenika, ki ga je 
določila šola.                                               (obkrožite)                                                                                        
                                                             
 
 
 
               
                                                                            Podpis staršev:_________________________ 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

 
Pripravili smo Vam seznam delovnih zvezkov, ki jih morate kupiti sami. 
 

DELOVNI ZVEZKI: AVTOR: Cena: 
GRADIVO: SPOZNAVANJE OKOLJA1, navodila in 
praktično gradivo za ustvarjanje 

A. Papotnik 10.00 € 

Svet matematičnih čudes, delovni zvezek, 2 dela, 
prenova 2012, DZS 

M. Cotič, D. Felda et al.  19,20 € 

 
 
Pripravili smo Vam seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 1. razredu 
devetletne osnovne šole in jih morate kupiti sami! 
 
ZVEZKI: 2 velika brezčrtna zvezka, 2 velika črtna zvezka A4 11mm, 

1velik zvezek karo (1cm x 1cm), 2 zvezka za male tiskane 
in pisane črke (založba TAKO LAHKO) 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK: flomastri različne debeline, risanka, 20 risalnih listov v 
bloku, vodene barvice, plastelin, čopiči, kolaž papir, 
škarje, lepilo v stiku, voščene barvice netopljive, 1 tanek, 
1 debel čopič, tempera barvice +1 bela, škatla za 
čevlje, kjer bodo shranjevali likovne potrebščine 

OSTALO: radirka, šilček (zaprt s posodico), puščica, 2 HB svinčnika, 
barvice (priporočamo trikotno obliko, malo šablono, 
kartonsko mapo). 

TELOVADNA OPREMA: copati z nedrsečim podplatom, podpisani na notranjem 
robu, podpisana vrečka za opremo, športna oprema 
(kratke hlače, majice). 

 
Vse potrebščine, tudi barvice in svinčniki, naj bodo podpisani. 
 
 
 
 
 
 
Lepo Vas pozdravljamo.                                                                         
                                                                                                                    Ravnateljica:     
                                                                                                               Ana Nuša Kern, prof.                                                                                                    
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Spoštovani starši!  
 
Vaš otrok bo letos začel obiskovati 2. razred devetletne osnovne šole. 
 
Šola omogoča učencem, ki bodo letos začeli obiskovati 2. razred devetletke, da si v 
prihodnjem šolskem letu, 2014/2015, lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenika za 2. 
razred devetletne OŠ.  Izposojevalnine ni. 
 
 

 
Med učbeniki v tabeli sta le učbenika, ki ju uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje 
delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki sem ne morejo biti uvrščena. Ob koncu šolskega leta 
morajo učenci izposojena učbenika vrniti šoli. Če bosta učbenik uničena, ali pa ju ne bodo 
vrnili, bodo morali poravnati stroške nakupa novih. V primeru odkupa učbenikov ob koncu 
šolskega leta, se dogovarjate s knjižničarko. 
 
 
Osnovna šola Preserje pri  Radomljah 
 
 
Priimek in ime učenca – učenke  
 
____________________________________________________ 
 
 
 razred,___________________________________________ 
 
                             (ki ga obiskuje)                                                                                                                                             
 
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM izposojo učbenikov, ki ju je določila 
šola.                            (obkrožite)                                                                                        
                                                             
 
         
 Podpis staršev:_________________________ 
 
 
 
Naročilnico odrežite in jo vrnite v šolo, do 24. 6. 2014. 
 
Otrok bo dvignil knjigi, 2. 9. 2014. 
 
 

UČBENIKI: AVTOR: 
MOJ svet 2, učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred OŠ, 
(IZOTECH) 

S.Fošnarič, M.Rajšp 

Na mavrico po pravljico (berilo IZOLIT) I. Saksida, V. 
Medved… 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

 
Pripravili smo Vam seznam delovnih zvezkov, ki jih morate kupiti sami. 
 
 
DELOVNI ZVEZKI: AVTOR: Cena: 

Svet matematičnih čudes 2, delovni 
zvezek, 2 dela, prenova 2013  
(ne kupujte 3. dela z učnimi listi!) 

M. Cotič et al          21,10 €                   

Računanje je igra (bo kupila šola, 
plačilo po položnici.) 

S. Osterman          7, 50 € 

Dotik okolja 2, delovni zvezek, 2 dela I. Hergan et al          16,80€ 

 
 
Pripravili smo Vam seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 2. razredu 
devetletne osnovne šole in jih morate kupiti sami! 
 
 
ZVEZKI:  brezčrtni, karo in črtast zvezek (SLO in ANG)obdržijo iz 1. razreda 

(vsi naj bodo A4 format),  
dokupite zvezek 'Pišem črke'- A5 format (MK, z narisanim drevesom 
na začetku vrstice) 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK: 20 risalnih listov, kolaž papir, risanka, 4 čopiči: ploščat št. 9 in 16, 
okrogel št. 3 in 9. 
Opomba: preostali material dokupite po lastni presoji, glede na 
pripomočke, ki so ostali od 1. razreda:(paleta, lonček, voščenke 
(vodoodporne), škatla za likovne pripomočke) 

UČNI PRIPOMOČKI: 1 mala in 1 velika šablona 
OSTALO: radirka, šilček zaprt s posodico, puščica, 2 grafitna svinčnika HB, 

barvice, flomastri, lepilo v stiku 2x, škarje 

TELOVADNA OPREMA: majica s kratkimi rokavi, kratke hlače ali trenirka, 
(dres ali pajkice), copati z nedrsečim podplatom (podpisani), 
platnena vrečka 

 
Vse potrebščine, tudi barvice in svinčniki, naj bodo podpisani. Pripomočke in zvezke, ki jim 
ostanejo iz 1. razreda, lahko uporabljajo tudi v 2. razredu. 
 
 
 
Lepo Vas pozdravljamo.                                                                  Ravnateljica:                                                                                                                          
                                                                                                               Ana Nuša Kern, prof.                                                                                                    
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

 

Spoštovani starši! 
 
Vaš otrok bo letos začel obiskovati 3. razred devetletne osnovne šole. 
  
Šola omogoča učencem, ki bodo letos začeli obiskovati 3. razred devetletke, da si v    
prihodnjem šolskem letu, 2014/2015, lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenika  za 3. 
razred devetletne OŠ.  Izposojevalnine ni. 
 

UČBENIKI: AVTOR: 
Moje branje – svet in sanje (berilo IZOLIT) M. Grginič, v. Medved Udovič, I. Saksida 
Moj svet 3 (IZOTECH)      S. Foršnarič, M. Rajšp, J. Žic 

 
Med učbeniki v tabeli sta le učbenika, ki ju uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje 
delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki sem ne morejo biti uvrščena. Ob koncu šolskega leta 
morajo učenci izposojena učbenika vrniti šoli. Če bosta učbenika uničena, ali pa ju ne bodo 
vrnili, bodo morali poravnati stroške nakupa novega. V primeru odkupa učbenikov ob koncu 
šolskega leta, se dogovarjate s knjižničarko. 
 
 
Osnovna šola Preserje pri  Radomljah 
 
 
 
 
Priimek in ime učenca – učenke _____________________________________________________,  
 
razred,______________________________________________________________________________ 
                                                                 (ki ga obiskuje)                                                                                                                           
 
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM izposojo učbenikov, ki jih je določila 
šola.                                               (obkrožite)                                                                                        
                                                             
 
    
                                                                            Podpis staršev:_________________________ 
 
 
 
 
Naročilnico odrežite in jo vrnite v šolo, do 24. 6. 2014. 
 
Otrok bo dvignil knjigo, 2. 9. 2014. 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

 
 
Pripravili smo Vam seznam delovnih zvezkov, ki jih morate kupiti sami. 
 

DELOVNI ZVEZKI: AVTOR: CENA: 
Svet matematičnih čudes 3, delovni 
zvezek, 2 dela, prenova 2013 (DZS) 

M. Cotič et al.  
21, 80 € 

GRADIVO: SPOZNAVANJE  
okolja 3, navodila in praktično 
gradivo za ustvarjanje (IZOTECH) 

 10,00 € 

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO na 
rami, delovni zvezek za JEZIK v 3. 
razredu, (MK) 

V. Medved, Udovič, N. 
Potočnik e tal… 

13,75 € 

Računanje je igra bo kupila šola, 
plačilo po položnici. 
  

S. Osterman 7, 50 € 

 
Pripravili smo Vam seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 3. razredu 
devetletne osnovne šole in jih morate kupiti sami! 
 
ZVEZKI:  1 velik zvezek karo za matematiko, 2 velika črtasta zvezka 11mm, zvezek 

TAKO LAHKO  za pisane črke bo naročila šola(plačilo po položnici), 
uporabljajo lahko tudi zvezek iz 2. razreda 

OSTALO: šolska torba, peresnica, vrečka za copate, svinčnik HB (2x), nalivno pero, 
vložki za nalivno pero, barvni svinčniki, flomastri, šilček s posodico, velika 
šablona, mala šablona, lepilo v stiku, kartonska mapa z zavihki (1x), škarje, 
registrator uporabi iz 2. razreda, BELEŽKA 

LIKOVNA VZGOJA: kolaž papir A4, 24-barvni (1x), 20 risalnih listov, tempera barvice, bela v 
veliki tubi,  vodene barvice, paleta za mešanje barv iz 2. razreda 

TELOVADNA OPREMA: copati z nedrsečim podplatom, podpisani na notranjem robu, podpisana 
vrečka za opremo, športna oprema (kratke hlače, majice) 

 
Lepo Vas pozdravljamo.        
 
 Ravnateljica:    
 Prof. Ana Nuša Kern, prof 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Spoštovani starši!  
 
Vaš otrok bo letos začel obiskovati 4. razred devetletne osnovne šole. 
 
  
Šola omogoča učencem, ki bodo letos začeli obiskovati 4. razred devetletke, da si v    
prihodnjem šolskem letu, 2014/2015, lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike za 4. 
razred devetletne OŠ.   
 

UČBENIKI: AVTOR: 
Berilo za razvedrilo (IZOLIT) I. Saksida, M. Kordigel, V. Medved Udovič 
Od mravlje do sonca 1 (MODRIJAN) D. Krnel et al 
Družba in jaz 1, učbenik za 4. razred, 
PRENOVLJENO (MODRIJAN) 

o. Janša Zorn, M. Umek 

 
Med učbeniki v tabeli so le učbeniki, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje 
delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki sem ne morejo biti uvrščena. Ob koncu šolskega leta 
morajo učenci izposojene učbenike vrniti šoli. Če bodo uničeni, ali pa jih ne bodo vrnili, bodo 
morali poravnati stroške nakupa novih. V primeru odkupa učbenikov ob koncu šolskega leta, se 
dogovarjate s knjižničarko. 
 
 
Osnovna šola Preserje pri  Radomljah 
 
 
 
 
Priimek in ime učenca – učenke ___________________________________________________ 
 
 razred,____________________________________________________________________________                                                                                                                                                 
                         (ki ga obiskuje) 
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM izposojo učbenikov, ki jih je določila 
šola.                                               (obkrožite)                                                                                        
                                                             
 
 
               
                                                                            Podpis staršev:_________________________ 
 
 
 
Naročilnico odrežite in jo vrnite v šolo, do 24. 6. 2014. 
 
Otrok bo dvignil knjigo, 2. 9. 2014. 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Pripravili smo Vam seznam delovnih zvezkov, ki jih morate kupiti sami. 
 
 
DELOVNI ZVEZKI: AVTOR: Cena: 
Svet matematičnih čudes 4, delovni učbenik za 
matematiko v 4. razredu osnovne šole, 
prenovljeno 2012, 2 dela (DZS) 

M. Cotič et al. 17, 70 € 

Svet matematičnih čudes 4, 2 zvezka, delovni 
zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole, 
prenovljeno 2012 (DZS) 

 
M. Cotič e tal… 

13,00 € 

Računanje je igra bo kupila šola, plačilo po 
položnici 

S. Osterman 7, 50 € 

 
Pripravili smo Vam seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 4. razredu 
devetletne osnovne šole in jih morate kupiti sami!!! 
 
ZVEZKI: 4 veliki črtani zvezki, angleški zvezek iz 3. razreda, 1 veliki 

karirasti zvezek z velikim karom, 1 velik brezčrtni, 1 mali 
črtasti zvezek, notni zvezek 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK: 30 risalnih listov, kolaž papir, tempere + bela tempera,  
voščenke iz 3. razreda, 1 debel, 1 tanek čopič, 1 srednje 
debel čopič, lonček za vodo(likovne potrebščine naj bodo 
v škatli) 

OSTALO: nalivnik, brisalec za črnilo, lepilo, škarje, šilček, suhe barvice, 
flomastri, 2 mapi za liste A4, geotrikotnik, radirka, šestilo, 
ZEMLJEVID SLOVENIJE  

TELOVADNA OPREMA: majica s kratkimi rokavi, kratke hlače ali trenirka, (dres ali 
pajkice), copati z nedrsečim podplatom, platnena vrečka 

 
Vse potrebščine, tudi barvice in svinčniki, naj bodo podpisani. 
 
 
 
Lepo Vas pozdravljamo.                                                                         Ravnateljica:    
                                                                                                                 prof. Ana Nuša Kern                 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Spoštovani starši! 
 
Vaš otrok bo letos začel obiskovati 5. razred devetletne osnovne šole. 
 
Šola omogoča učencem, ki bodo letos začeli obiskovati 5. razred devetletke, da si v    
prihodnjem šolskem letu, 2014/2015, lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike za 
5. razred devetletne OŠ.   
 
UČBENIKI: AVTOR: 
Svet matematičnih čudes 5, učbenik za 
matematiko (DZS), prenova 2013 

M. Cotič e tal. 

Koraki nad oblaki, berilo za 5. razred M. Kordigel, V. Medved Udovič, 
I.Saksida 

Naravoslovje in tehnika 5 (TZS) M. Brumen 
Družba in jaz 2, učbenik za 5. razred, 
PRENOVLJENO (MODRIJAN) 

M. Umek, O. Janša Zorn 

 
Med učbeniki v tabeli je le učbenik, ki ga uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne 
vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki sem ne morejo biti uvrščena. Ob koncu 
šolskega leta morajo učenci izposojen učbenik vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, ali pa 
ga ne bodo vrnili, bodo morali poravnati stroške nakupa novega. V primeru odkupa 
učbenikov ob koncu šolskega leta, se dogovarjate s knjižničarko. 
 
 
Osnovna šola Preserje pri  Radomljah 
 
 
 
Priimek in ime učenca – učenke _________________________________________,  
 
razred,__________________________________________________________________¸ 
                                                                    (ki ga obiskuje)                                                                                                              
 
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM izposojo učbenikov, ki jih je 
določila šola.                                               (obkrožite)                                                                                        
                                                             
 
 
               
                                                                            Podpis staršev:________________________ 
 
Naročilnico odrežite in jo vrnite v šolo, do 24. 6. 2014. 
 
Otrok bo dvignil knjigo, 2. 9. 2014. 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

 
Pripravili smo Vam seznam delovnih zvezkov, ki jih morate kupiti sami. 
 
 
DELOVNI ZVEZKI: AVTOR: CENA: 
Svet matematičnih čudes 5, delovni zvezek, 2 dela, 
prenova 2013 (DZS) 

M. Cotič et al 18, 00 € 

HI, THERE, 5 učbenik za angleščino (ROKUS KLETT) C. Marangon, C. Richier  15,90 € 
HI, THERE, 5 delovni zvezek (ROKUS-KLETT) C. Marangon, C. Richer  13,90 € 
 
Pripravili smo Vam seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 5. razredu 
devetletne osnovne šole in jih morate kupiti sami!!! Lahko pa uporabite še dobre 
potrebščine iz 4. razreda. 
 
ZVEZKI: 6 velikih črtanih zvezkov1 velik karirasti zvezek z velikim 

karom, velik brezčrtni zvezek, notni zvezek iz 4. razreda, mali 
črtani zvezek, zvezek za angleščino iz 4. razreda  

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK: 20 risalnih listov, tempera barve, voščenke, 1 debel in 1 
tanek čopič, 1 srednje debel čopič, 1 črn tuš, lonček za 
vodo, likovne potrebščine naj bodo v škatli 

OSTALO: nalivnik, brisalec za črnilo, lepilo, škarje, šilček, suhe barvice, 
flomastri, mapa za liste A4, geotrikotnik, velika šablona, 
svinčnik, radirka, šestilo, ZEMLJEVID SLOVENIJE (lahko še iz 4. 
razreda) 

TELOVADNA OPREMA: spodnji del trenirke, kratke hlače, majica ali dres, copati z 
nedrsečim podplatom 

 
Vse potrebščine, tudi barvice in svinčniki, naj bodo podpisani. 
 
 
 
 
 
 
 
Lepo Vas pozdravljamo.                                                                         Ravnateljica:    
                                                                                                                 prof. Ana Nuša Kern                 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Spoštovani starši! 
 
Vaš otrok bo letos začel obiskovati 6. razred devetletne osnovne šole. 
  
Šola omogoča učencem, ki bodo letos začeli obiskovati 6. razred devetletke, da si v    
prihodnjem šolskem letu, 2014/2015, lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike za 
6. razred devetletne OŠ.  Izposojevalnine ni. 
 
 
UČBENIKI: AVTOR: 
BRANJE ZA SANJE, berilo za 6. razred M. Cirman, G. Kocjan, et al. 
Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik (Rokus) različni 
Spoznavajmo zgodovino, učbenik (Modrijan) O. Janša Zorn e tal. 
Moja prva geografija, učbenik (Modrijan) J. Senegačnik 
Likovno izražanje 6, učbenik (Debora) T. Taco let al (dobijo v šoli) 

 
Med učbeniki v tabeli so le učbeniki, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne 
vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki sem ne morejo biti uvrščena. Ob koncu 
šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike vrniti šoli. Če bodo uničeni, ali pa jih 
ne bodo vrnili, bodo morali poravnati stroške nakupa novih. V primeru odkupa 
učbenikov ob koncu šolskega leta, se dogovarjate s knjižničarko. 
 
 
 
Osnovna šola Preserje pri  Radomljah 
 
 
 
Priimek in ime učenca – učenke ____________________________________________________ 
 
 razred,____________________________________________________________________________ 
                                                               (ki ga obiskuje)    
                                                                                                                                          
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM izposojo učbenikov, ki ju je 
določila šola.                                               (obkrožite)                                                                                        
                                                             
 
               
                  
                                                           Podpis staršev:________________________ 
 
Naročilnico odrežite in jo vrnite v šolo, do 24. 6.  2014. 
 
Otrok bo dvignil knjigi, 1. 9. 2014. 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Pripravili smo Vam seznam delovnih zvezkov, ki jih morate kupiti sami. 
 
DELOVNI ZVEZKI:  AVTOR: CENA: 
Od glasov do knjižnih svetov 6, (ROKUS-KLETT) P. Avbar, D. Dolenc 17, 35 € 
ZNAM ZA VEČ, Matematika 6+, Priprava na 
nacionalno preverjanje znanja (ROKUS-KLETT) 

J. Draksler, in M. 
Robič 

6,85 € 

ENGLISH PLUS STARTER učbenik, NOVO,( Oxford) B. Wetz, D. Pye 19,90 € 
ENGLISH PLUS, STARTER delovni zvezek , NOVO 
(Oxford) 

B. Wetz, D. Pye 15,90 € 

GEOGRAFIJA 6, samostojni delovni zvezek (MKZ)  11,90 € 
Gospodinjstvo 6, delovni zvezek - prenovljen 
(Rokus-Klett) 

S. Kostanjevec 13,20 € 

TIT – delovne liste učitelji pripravijo sami – les 
kupi šola in se obračuna na položnicah 

pripravijo učiteljice 
same 

cca. 5 € 

ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole, 
prenovljen(MKZ) (za vsa štiri leta) 

 34,96 € 

 
Pripravili smo Vam seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 6. razredu 
devetletne osnovne šole in jih morate kupiti sami!!! Uporabite pa lahko še dobre iz 5. 
razreda. 
 
ZVEZKI: 4 veliki črtasti zvezki, 1 velik karirast zvezek (mali karo), 1 mali 

črtasti zvezek, notni zvezek, (vsi zvezki morajo imeti robove) 
PRIBOR ZA LIKOVNI POUK: 1 velik brezčrtni zvezek (za vsa 4 leta), potrebščine za likovni 

pouk (risalne liste, voščenke, vodenke, čopiče linolej, nožke 
za linorez in glino), bodo otroci dobili v šoli, obrabnino, (4 €), 
Vam bomo zaračunali na položnicah, suhe barvice, 
flomastre, svinčnike,prinesejo od doma 

OSTALO: nalivnik, brisalec za črnilo, lepilo, škarje, šilček, radirka, 
mapa za liste A4 format, velika šablona, šestilo,) 

TELOVADNA OPREMA: kratke hlače, majica ali dres, copati z nedrsečim 
podplatom 

 
 
 
Lepo Vas pozdravljamo.                                                                         Ravnateljica:     
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Spoštovani starši! 
 
Vaš otrok bo letos začel obiskovati 7. razred devetletne osnovne šole. 
  
Šola omogoča učencem, ki bodo letos začeli obiskovati 7. razred devetletke, da si v    
prihodnjem šolskem letu, 2014/2015, lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike za 
7. razred devetletne OŠ.  Izposojevalnine ni. 
 
UČBENIKI: AVTOR: 
Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik (Rokus) J. Berk e tal. 
Ta knjiga je zate, berilo M. Cirman et al 
Spoznavamo Evropo in Azijo, učbenik (Modrijan) J. Senegačnik, B. Drobnjak 
Stari svet, učbenik zgodovina  K. Simončič Mervic 
Likovno izražanje 7 T. Tacol (dobijo v šoli pri pouku) 
Glasba do 18. stoletja B. Oblak (dobijo v šoli pri pouku) 

 
Med učbeniki v tabeli so le učbeniki, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne 
vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki sem ne morejo biti uvrščena. Ob koncu 
šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike vrniti šoli. Če bodo uničeni, ali pa jih 
ne bodo vrnili, bodo morali poravnati stroške nakupa novih. V primeru odkupa 
učbenikov ob koncu šolskega leta, se dogovarjate s knjižničarko. 
 
 
Osnovna šola Preserje pri  Radomljah 
 
 
 
 
Priimek in ime učenca – učenke ____________________________________________________ 
 
 razred,____________________________________________________________________________ 
                                            (ki ga obiskuje)    
                                                                                                                                          
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM izposojo učbenikov, ki ju je 
določila šola.                                               (obkrožite)                                                                                        
                                                             
 
               
                                                                            Podpis staršev:________________________ 
 
 
Naročilnico odrežite in jo vrnite v šolo, do 24. 6. 2014. 
 
Otrok bo dvignil knjigi, 1. 9. 2014. 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Pripravili smo Vam seznam delovnih zvezkov, ki jih morate kupiti sami. 
 
DELOVNI ZVEZKI:  AVTOR: CENA: 
Od glasov do knjižnih svetov 7, (ROKUS-KLETT) P. Avbar, D. Dolenc      16,85 € 
ENGLISH PLUs 1, delovni učbenik učbenik, 
NOVO,( Oxford) 

B. Wetz, D. Pye      19,90 € 

ENGLISH PLUS, 1 delovni zvezek, NOVO 
(Oxford) 

B. Wetz, D. Pye      15,90 € 

TIT – gradivo – umetne mase, kupi šola in se 
obračuna na položnicah 

 delovne liste pripravijo 
učiteljice same 

      cca.5 €  

 
Pripravili smo Vam seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 7. razredu 
devetletne osnovne šole in jih morate kupiti sami!!! Uporabite pa lahko še dobre iz 6. 
razreda. 
 
ZVEZKI: 4 veliki črtasti zvezki, 1 mali črtani zvezek, 3 velike zvezke z 

malim karom, notni zvezek, tanjša plastična mapa A4 z 
mehkimi platnicami za vstavljanje listov 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK: potrebščine za likovni pouk (risalne liste, voščenke, 
vodenke, čopiče linolej, nožke za linorez in glino), bodo 
otroci dobili v šoli, obrabnino, (4 €), Vam bomo zaračunali 
na položnicah, suhe barvice, flomastre, svinčnike,prinesejo 
od doma 

OSTALO: dva trikotnika, geotrikotnik, šestilo, mehki in trdi svinčnik, 
nalivno pero, radirka, velika mapa, pri matematiki 
priporočamo dvovrstični kalkulator SHARP EL-531 ali 
katerikoli drugi dvovrstični, ni pa obvezen, Atlas sveta za 
osnovne in srednje šole (iz 6. razreda) 

TELOVADNA OPREMA: kratke hlače, majica ali dres, copati  ali all stars, športni 
copati za zunanje površine 

 
 
 
 
Lepo Vas pozdravljamo.                                                                         Ravnateljica:     
                                                                                                           Ana Nuša Kern, prof. 
 
 
 
 
 
 

Spoštovani starši! 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Vaš otrok bo letos začel obiskovati 8. razred devetletne osnovne šole. 
 
Šola omogoča učencem, ki bodo letos začeli obiskovati 8. razred devetletke, da si v    
prihodnjem šolskem letu, 2014/2015, lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike za 
8. razred devetletne OŠ.  Izposojevalnine ni. 
 
UČBENIKI: AVTOR: 
Skrivnosti števil in oblik 8 – učbenik za 
matematiko v 8. razredu (ROKUS) 

J. Berk et al. 

Spletaj niti domišljije, berilo za 8. razred M. Cirman et al. 

Vzpon meščanstva, učbenik za zgodovino 
(MODRIJAN) 

M. Žvanut, P. Vodopivec 

Spoznavamo Afriko in Novi svet, učbenik za 
geografijo (Modrijan) 

 

Kemija danes 1, učbenik (DZS) 
A. Gabrič et al (imajo v šoli) 

Glasba v 18. in 19. Stoletju B. Oblak (dobijo v šoli pri pouku) 

Likovno izražanje 
T. Tacol (dobijo v šoli pri pouku) 

Moja prva fizika 1, učbenik za fiziko (Modrijan) 
B. Beznec et al.  

 
Med učbeniki v tabeli so le učbeniki, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne 
vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki sem ne morejo biti uvrščena. Ob koncu 
šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike vrniti šoli. Če bodo uničeni, ali pa jih 
ne bodo vrnili, bodo morali poravnati stroške nakupa novih. V primeru odkupa 
učbenikov ob koncu šolskega leta, se dogovarjate s knjižničarko. 
 
Osnovna šola Preserje pri  Radomljah 
 
 
 
Priimek in ime učenca – učenke _________________________________________,  
 
razred,__________________________________________________________________¸ 
                                                                   (ki ga obiskuje)                                                                                                              
 
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM izposojo učbenikov, ki jih je določila 
šola.                                               (obkrožite)                                                                                        
                                                             
               
                                                                            Podpis staršev:________________________ 
 
Naročilnico odrežite in jo vrnite v šolo, do 24. 6. 2014. 
Otrok bo dvignil knjigo, 1. 9. 2014. 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

 
 
Pripravili smo Vam seznam delovnih zvezkov, ki jih morate kupiti sami. 
 
DELOVNI ZVEZKI:  AVTOR: CENA: 
ENGLISH PLUs 2, delovni učbenik, (Oxford) B. Wetz, D. Pye 19,90 € 
ENGLISH PLUS, 2, delovni zvezek , (Oxford) B. Wetz, D. Pye 15,90 € 
Od glasov do knjižnih svetov 8, (ROKUS-KLETT) P. Avbar, D. Dolenc 17,35 € 
Moja prva fizika 1, delovni zvezek za 
fiziko(Modrijan) (prenovljen) 

B. Beznec e tal. 13,90 € 

ZNAM ZA VEČ – slovenščina (Pravopis), 
razlage in vaje), (Rokus) 

N, Cajhen, D. Kapko, N. 
Drusany 

  6,85 € 

TIT – kovine kupi šola in se obračuna na 
položnicah 

delovne liste pripravijo 
učiteljice same 

cca. 5 € 

 
Pripravili smo Vam seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 8. razredu 
devetletne osnovne šole in jih morate kupiti sami!!! Lahko pa uporabite še dobre 
potrebščine iz 7. razreda. 
 
ZVEZKI: 3 veliki zvezki z nizkim karom, 5 velikih črtanih zvezkov, notni 

zvezek, 10 listov A4, prozorna mapa, lahko uporabite še 
zvezke iz 7. razreda 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK: potrebščine za likovni pouk (risalne liste, voščenke, vodenke, 
čopiče linolej, nožke za linorez in glino), bodo otroci dobili v 
šoli, obrabnino, (4 €), Vam bomo zaračunali na položnicah, 
suhe barvice, flomastre, svinčnike,prinesejo od doma 

OSTALO: geometrijsko orodje, geotrikotnik, priporočamo dvovrstični 
kalkulator SHARP EL -531 VH ali kateri drugi dvovrstični, ni pa 
obvezen 

TELOVADNA OPREMA: kratke hlače, telovadni copati ali all stars, športni copati za 
zunanje površine 

 
 
Lepo Vas pozdravljamo.                                                                         Ravnateljica:     
  
           Ana Nuša Kern 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Spoštovani starši! 
 
Vaš otrok bo letos začel obiskovati 9. razred devetletne osnovne šole. 
 
Šola omogoča učencem, ki bodo letos začeli obiskovati 9. razred devetletke, da si v    
prihodnjem šolskem letu, 2014/2015, lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike za 
9. razred devetletne OŠ.  Izposojevalnine ni. 
 
UČBENIKI: AVTOR: 
Z roko v roki, berilo (DZS) G. Kocjan e tal. 
Skrivnosti števil in oblik 9 (Rokus) J. Berk, M. Robič, M. Draksler 
Moja prva fizika 2, učbenik (Modrijan) B. Bezenec e tal. 
Naše stoletje, učbenik za zgodovino (Modrijan) A. N. Kern 
Kemija danes 2, učbenik (DZS) S. Glažar, A. Gabrič , (imajo v šoli) 
Živim v Sloveniji, učbenik (Modrijan) J. Senegačnik, et al. 
Likovno izražanje, učbenik T. Tacol et al. (imajo v šoli pri pouku) 
Glasba za 9. razred, učbenik B. Oblak (imajo v šoli pri pouku) 

 
Med učbeniki v tabeli so le učbeniki, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne 
vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki sem ne morejo biti uvrščena. Ob koncu 
šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike vrniti šoli. Če bodo uničeni, ali pa jih 
ne bodo vrnili, bodo morali poravnati stroške nakupa novih. V primeru odkupa 
učbenikov ob koncu šolskega leta, se dogovarjate s knjižničarko. 
 
Osnovna šola Preserje pri  Radomljah 
 
 
Priimek in ime učenca – učenke _________________________________________,  
 
razred,__________________________________________________________________¸ 
                                                                   (ki ga obiskuje)                                                                                                              
 
Za svojega otroka nepreklicno NAROČAM – NE NAROČAM izposojo učbenikov, ki jih je določila 
šola.                                               (obkrožite)                                                                                        
                                                             
 
               
                                                                            Podpis staršev:________________________ 
 
 
Naročilnico odrežite in jo vrnite v šolo, do 24. 6. 2014. 
Otrok bo dvignil knjigo, 1. 9. 2014. 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

Pripravili smo Vam seznam delovnih zvezkov, ki jih morate kupiti sami. 
 
DELOVNI ZVEZKI: AVTOR: CENA: 
Od glasov do knjižnih svetov 9, (ROKUS-KLETT) P. Avbar, D. Dolenc 17,35 € 
Messages 4, učbenik z elementi delovnega 
zvezka za angleški jezik (Rokus-Klett) 

D. Goodney, N. 
Goodney 

16,50 € 

Messages 4, delovni zvezek s CD-jem za 
angleški jezik(Rokus-Klett) 

D. Goodney, N. 
Goodney 

14,90 € 

Moja prva fizika 2, delovni zvezek za fiziko -  
prenovljen (Modrijan)  

B. Beznec e tal. 12,10 € 

ZNAM ZA VEČ. Matematika 9+, Zbirka nalog za 
zaključno preverjanje znanja (Rokus-Klett) 

J. Draksler in M. Robič 6,85 € 

 
Pripravili smo Vam seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 9. razredu 
devetletne osnovne šole in jih morate kupiti sami!!! Lahko pa uporabite še dobre 
potrebščine iz 8. razreda. 
 
ZVEZKI: 3 veliki zvezki z nizkim karom, 5 velikih črtanih zvezkov, notni 

zvezek, 10 listov A4, prozorna mapa, lahko uporabite še 
zvezke iz 8. razreda 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK: potrebščine za likovni pouk (risalne liste, voščenke, 
vodenke, čopiče linolej, nožke za linorez in glino), bodo 
otroci dobili v šoli, obrabnino, (4 €), Vam bomo zaračunali 
na položnicah, suhe barvice, flomastre, svinčnike,prinesejo 
od doma 

OSTALO: geometrijsko orodje, geotrikotnik, priporočamo dvovrstični 
kalkulator SHARP EL -531 VH ali kateri drugi dvovrstični, ni pa 
obvezen 

UČNI PRIPOMOČKI zemljevid Slovenije 
TELOVADNA OPREMA: kratke hlače, telovadni copati ali all stars, Šporni copati za 

zunanje površine 
 
 
Lepo Vas pozdravljamo.                                                                         Ravnateljica:     
                                                                                                              prof. Ana Nuša Kern                  
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