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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 

 

Spoštovani starši! 
 

Vaš otrok bo v šolskem letu 2022/23 začel obiskovati 1. razred devetletne osnovne šole. 

Vsi prvošolci na naši šoli bodo BREZPLAČNO dobili komplet učbenika in delovnih zvezkov. 

Navedeni so v spodnjih razpredelnicah.  

 

UČBENIK CENA AVTORJI 

Dotik okolja 1 14,90 €   Hergan, T. Kovač, A. Rot 

Vrhovec  

 

DELOVNI ZVEZEK CENA AVTOR 

NAŠA ULICA 1, delovni zvezek za matematiko 

(1. in 2. del) 

19,20 €  M. Cotič 

 

Učbenik je potrebno ob koncu šolskega leta vrniti. UČBENIK IN DELOVNI ZVEZEK BODO UČENCI 

PREJELI 1. 9. 2022 PRI SVOJIH UČITELJICAH V RAZREDU. 

Pripravili smo Vam tudi seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 1. razredu 

devetletne osnovne šole. Zvezka LILI in BINE bo naročila šola, da bosta za vse otroke enaka:  

- 1 velik črtasti zvezek – zvezek s predlogami (založba Lili in Bine), cena: 1,98 € 

- 1 velik karo zvezek (1 cm x 1 cm) – zvezek s predlogami (založba Lili in Bine), cena: 1,98 € 

 

 

Spodaj so navedeni zvezki in potrebščine, ki jih kupite sami. 

 

ZVEZKI 2 velika brezčrtna zvezka  

1 velik črtasti zvezek za angleščino, 11mm (NANDE) 

1 mali brezčrtni zvezek TAKO LAHKO 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK flomastri, vodene barvice, okrogla čopiča št. 8 in 12, ploščata čopiča 

širine 0,5 in 2 cm, lonček za vodo s pokrovom,  plastelin, lepilo v stiku 

(2 kosa), voščene barvice – netopljive (najprimernejše so DUGA), 

škatla za čevlje (za hrambo likovnih potrebščin), 20 risalnih listov, 

risanka, kolaž papir 

OSTALO mehka radirka, šilček (zaprt s posodico), puščica, 2 HB-svinčnika, 

barvice (priporočamo trikotno obliko), škarje, mala šablona, 

kartonska mapa za učne liste 

ŠPORTNA OPREMA copati z nedrsečim podplatom (podpisani naj bodo na notranjem 

robu), vrečka za opremo (podpisana), športna oprema (kratke hlače, 

majice, elastika za lase za deklice) 

 

Vse potrebščine – tudi barvice in svinčniki – naj bodo podpisane.  

 

 

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 začel obiskovati 2. razred devetletne osnovne šole.  

Šola učencem omogoča, da si v šolskem letu 2022/23 iz učbeniškega sklada lahko izposodijo učbenika za ta razred.  

  

 

Učbenika je treba ob koncu šolskega leta vrniti. 

Delovni zvezki so brezplačni; učenci jih bodo skupaj z učbenikoma 1. 9. 2022 dobili v šoli.  

 

DELOVNI ZVEZKI AVTORJI CENA EAN-koda 

SLOVENŠČINA 2, S slikanico na rami, delovni zvezek za 

jezik (MK Založba) 

V. Medved Udovič 

et al. 

11,90 € 9789610143420 

Naša ulica 2, delovni zvezek za matematiko (1. in 2. del) 

(DZS) 

Mara Cotič 21,20 € 9789610208525 

Računanje je igra 2 (založba Antus) S. Osterman   9,90 € 3830017145428 

 

Seznam še ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 2. razredu devetletne osnovne šole; te kupite sami.   

 

ZVEZKI  OBDRŽIJO VSE ZVEZKE IZ 1. RAZREDA (učitelji jih 

bodo pobrali ob koncu šolskega leta). 

ZVEZKE ZA 2. RAZRED BOMO NAROČILI V ŠOLI – 

starši jih ne kupujete (plačilo po položnici). 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK Iz 1. RAZREDA OBDRŽIJO/DOKUPIJO: čopiče 

(ploščate – št. 6, 10, 14, okrogla – št. 6, 8), lonček, 

voščenke – vodoodporne, vodene barvice,  

plastelin, škatlo za likovne pripomočke, zaščitno 

obleko (staro majico). 

DOKUPITE: risalni blok (20 listov), risanko A4, kolaž 

papir, tempera barvice. 

UČNI PRIPOMOČKI mala in velika šablona 

OSTALO peresnica, radirka, šilček s posodico, puščica, 2 

svinčnika HB, suhe barvice, flomastri, škarje, lepilo v 

stiku (2-krat) 

TELOVADNA OPREMA majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, trenirka ali 

pajkice, copati z nedrsečim podplatom 

(podpisani), platnena vrečka (podpisana) 

 

Vse potrebščine – tudi barvice in svinčniki – naj bodo podpisane. 

 

Lepo Vas pozdravljamo.                                                                                                       Ravnateljica: 

                                                                                                                                                  Ana Nuša Kern, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

UČBENIKA AVTORJI CENA 

BERILO 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček (MK)   V. M. Udovič, 

T. Jamnik et al. 

16,95 € 

DOTIK okolja 2 (MK)                                               Hergan et al. 14,90 € 
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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, da si v šolskem letu 2022/23 iz učbeniškega sklada lahko izposodijo učbenika za ta razred.  

– Ob koncu šolskega leta ju je treba vrniti. 

Delovni zvezki so brezplačni; učenci jih skupaj z učbenikoma dobijo na začetku šolskega leta (1. 9. 2022) pri svojih 

učiteljicah. 

 

UČBENIKA AVTORJI CENA 

BERILO 3, Kdo bo z nami šel v gozdiček V. Medved Udovič, T. Jamnik 18,90 € 

Spoznavanje okolja 3 Hergan et al. 13,90 € 

 

 

DELOVNI ZVEZKI AVTORJI CENA EAN-koda 

Svet matematičnih čudes 3, delovni 

zvezek (1. in 2. del), prenova 2013 

(DZS) 

M. Cotič et al.  

21, 80 € 

9789610203490 

9789610203506 

Računanje je igra 3 (založba Antus.)  

 

S. Osterman 9,90 € 3830017145435 

 

Seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval – kupite jih sami. 

 

ZVEZKI velik črtasti zvezek A4 z vmesno črto (za SLJ) 

velik črtasti zvezek A4 – 11-milimetrski razmak med črtami (za SPO) 

velik karo zvezek (za MAT) 

 

Učenci v 3. razred prenesejo še vse tiste zvezke iz 2. razreda, ki niso do konca 

zapolnjeni (npr. zvezek za glasbeno umetnost). 

LIKOVNA VZGOJA vodene in tempera barvice, velika tuba bele tempere (dokupite), lonček za 

vodo, voščenke, čopiči: št. 4 (okrogel), št. 8 (ploščat), št. 12 (okrogel), 20 risalnih 

listov, lepilo Mekol, das masa;še uporabne potrebščine iz 2. razreda  

TELOVADNA OPREMA copati z nedrsečim podplatom (podpisani na notranjem robu), vrečka za 

opremo (podpisana), športna oprema (kratke hlače, majica, elastika za dolge 

lase) 

OSTALO šolska torba, peresnica, vrečka za copate, svinčnik HB (2 kosa), radirka, nalivno 

pero, vložki za nalivno pero, barvice, flomastri, šilček s posodico, velika in mala 

šablona, lepilo UHU v stiku (2-krat), kartonska mapa z zavihki (1-krat), škarje 

                    

 

 

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 v šol. letu 2022/23 obiskoval 4. razred devetletne osnovne šole. 

Šola omogoča učencem, da si iz učbeniškega sklada lahko izposodijo učbenike za ta razred. Ob koncu šolskega leta 

jih je treba vrniti. Če bodo uničeni ali jih ne bodo vrnili, bodo morali poravnati del stroškov za nakup novih. V primeru 

odkupa učbenikov ob koncu šolskega leta se dogovarjate s knjižničarko. Učbenike bodo prejeli v prvem tednu 

septembra. 

 

UČBENIKI AVTORJI 

V ozvezdju besed 4, berilo za 4. razred (DZS) B. Hanuš 

Družba in jaz 1, učbenik za 4. razred, PRENOVLJENO 

(Modrijan)                                                                             

0. Janša Zorn, M. Umek 

Raziskujemo in gradimo 4, učbenik za naravoslovje in 

tehniko v 4. razredu (DZS)  

D. S. Dimec, A. G. Blagotinšek, F. Florjančič 

My Sails 1, NEW, učbenik za angleščino (založba ZO) J. Skela et al. 

 

Med učbeniki v tabeli so le tisti, ki jih uvrščamo v učbeniški sklad. Ta ne vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv. 

 

Seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami, razen delovnega zvezka Računanje je igra. 

 

DELOVNI ZVEZKI AVTORJI Cena EAN-koda 

 

MATEMATIKA 4,(Založba Mladinska knjiga) 

samostojni delovni zvezek, 2 dela 

 

T. Bogataj, T. Drašler, M. 

Rugelj et al. 

17,80 € 9789610143611, 

9789610143628 

Računanje je igra (založba Antus.) (Kupi šola – plačilo 

po položnici.) 

S. Osterman 7,60 € 3830017145442 

ZNAM ZA VEČ, Slovenščina 4, Razlage in vaje 

(Rokus Klett) 

D. Kapko, N. Drusany, 

N. Cajhen 

7,85 € 9789612920340 

My Sails 1, NEW, delovni zvezek za angleščino 

(založba ZO) 

J. Skela et al. 15,00 € 9789612303365 

 

Pripravili smo Vam še seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval – kupite jih sami. 

 

ZVEZKI 6 velikih črtastih zvezkov, 1 velik karirasti zvezek z velikim 

karom in 1 velik brezčrtni zvezek 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK Kupi ga šola (plačilo po položnici, 10 evrov). 

OSTALO nalivnik, brisalec za črnilo, lepilo, škarje, šilček, radirka, suhe 

barvice, flomastri, mapa za liste A4, geotrikotnik, šestilo,  

TELOVADNA OPREMA majica s kratkimi rokavi, kratke hlače ali trenirka (dres ali 

pajkice), copati z nedrsečim podplatom, platnena vrečka 

 

OPOMBA: Vse potrebščine naj bodo podpisane. 

 

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 5. razred devetletne osnovne šole. 

Šola omogoča učencem, da si v šolskem letu 2022/23 iz učbeniškega sklada lahko izposodijo učbenike za ta razred.   

Ob koncu šolskega leta jih je treba vrniti. Če bodo učbeniki uničeni ali jih učenci ne bodo vrnili, bodo morali poravnati 

del stroškov za nakup novih. V primeru odkupa učbenikov se pogovorite s knjižničarko. Učbenike bodo prejeli v prvem 

tednu septembra. 

 

UČBENIKI AVTORJI 

V ozvezdju besed 5, berilo za 5. razred 

(DZS, 2017)  

B. Hanuš 

Raziskujemo in gradimo 5, učbenik za 

naravoslovje in tehniko v 5. razredu (DZS, 2018) 

D. S. Dimec, A. G. Blagotinšek, F. Florjančič 

Družba in jaz 2, učbenik za 5. razred, 

PRENOVLJENO (Modrijan) 

M. Umek, O. Janša Zorn 

My Sails 2, NEW, učbenik za angleščino 

(založba Pivec) 

J. Skela et al. 

 

Med učbeniki v tabeli so tisti, ki jih uvrščamo v učbeniški sklad. Ta pa ne vsebujejo delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki 

sem ne morejo biti uvrščena. 

 

Seznam delovnih zvezkov – kupite jih sami. RAZEN DELOVNEGA ZVEZKA ZNAM ZA VEČ, Slovenščina 5. 

 

DELOVNI ZVEZKI AVTORJI CENA EAN-koda  

NAŠE ZGODBE 5, samostojni delovni zvezek za 

matematiko (3 deli), DZS (ponatis 2022)  

N. Konec, E. Pašagič  19,90 €  9789610210702 

My Sails 2, NEW, delovni zvezek za angleščino 

(založba Pivec)  

N. Jesenik, J. Skela, 

V. Šavli  

15,80 € 9789610210238 

ZNAM ZA VEČ, Slovenščina 5, delovni zvezek za 

slovenščino (Rokus-Klett)(Kupi šola – plačilo po 

položnici) 

D. Kapko 7,85 € 9789612920951 

 

Pripravili smo Vam še seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 5. razredu devetletne osnovne šole – 

kupiti jih morate sami. Lahko pa uporabite še dobre potrebščine iz 4. razreda, tudi zvezke. 

 

ZVEZKI 4 veliki črtasti zvezki, velik karirasti zvezek (veliki karo), 

velik brezčrtni zvezek, mali črtasti zvezek, zvezek za 

angleščino iz 4. razreda 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK Naročila ga bo šola (plačilo po položnici, 10 €). 

TELOVADNA OPREMA spodnji del trenirke, kratke hlače, majica ali dres, 

copati z nedrsečim podplatom 

OSTALO nalivnik, brisalec za črnilo, lepilo, škarje, šilček, suhe 

barvice, flomastri, mapa za liste A4, geotrikotnik, 

svinčnik, radirka, šestilo, zemljevid Slovenije (lahko še iz 4. 

razreda) 

 

 

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 6. razred devetletne osnovne šole. 

Šola omogoča učencem, da si v šolskem letu 2022/23 iz učbeniškega sklada lahko izposodijo učbenike za ta razred.   

Ob koncu šolskega leta jih je treba vrniti. Če bodo učbeniki uničeni ali jih ne bodo vrnili, bodo morali poravnati del 

stroškov za nakup novih. V primeru odkupa učbenikov ob koncu šolskega leta se dogovarjate s knjižničarko. Učbenike 

bodo učenci prejeli v prvem tednu septembra. 

  

UČBENIKI AVTORJI 

NOVI SVET IZ BESED 6, berilo za 6. razred (Rokus Klett)                                                   M. M. Blažič et al. 

Touchstone 6, učbenik za angleški jezik (Založba Obzorja) N. Jesenik et al. 

Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, prenova 2022 (Rokus Klett))            M. Robič et al. 

 Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino (Rokus Klett) 
 

H. Verdev 

Dotik narave 6, učbenik (Rokus Klett)                                                                I. Devetak 

 

Med učbeniki v tabeli so le tisti, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje delovnih zvezkov in drugih 

gradiv.  

Pripravili smo tudi seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami, razen ZNAM ZA VEČ, Matematika 6, ki je navedena 

spodaj v seznamu. 

 

DELOVNI ZVEZKI  AVTORJI CENA EAN-koda 

Touchstone 6, delovni zvezek za angleški jezik 

(Tangram) 

J. Skela et al. 16,00 € 9789612303341 

ZNAM ZA VEČ, iAngleščina 6+, priprava na 

nacionalno preverjanje znanja (Rokus Klett) 

B. Brezigar et al. 7,85 € 9789612718886 

iZNAM ZA VEČ, Matematika 6, vadnica z dostopom 

do interaktivne vsebine (Rokus Klett) – (Kupi jo šola – 

plačilo po položnici.) 

T. Končan, 

V. Moderc, 

R. Strojan 

7,85 € 9789612719548 

Od glasov do knjižnih svetov 6, samostojni delovni 

zvezek za slovenščino, 2. izdaja, 2018 (Rokus Klett) 

P. Avbar, 

D. Dolenc 

18,80 € 9789612717834 

ZNAM ZA VEČ, Slovenščina 6+, zbirka preizkusov za 

pripravo na nacionalno preverjanje znanja, 

prenovljena izdaja 2018 (Rokus Klett) 

D. Kapko et al. 6,85 € 9789612718688 

Moja prva geografija, samostojni delovni zvezek,  

2018 (Modrijan) 

J. Senegačnik 14,90 € 9789617053005 

ATLAS SVETA za osnovne in srednje šole, prenovljen 

(MK Založba) – uporaba od 6. do 9. r. 

S. Brinovec 38,99 € 9789610159292 

Gospodinjstvo za šestošolce, delovni zvezek, nova 

izdaja (založba i2)  

M. Dremelj et al. 9,80 € 9789616348881 

Tehnika in tehnologija: gradivo kupi šola in se 

obračuna po položnici. 

Pripravijo učitelji. 10,00 € / 

 

Pripravili smo Vam še seznam ostalih potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 6. razredu; kupite jih sami (uporabite 

lahko še dobre iz 5. razreda). 

 

MATEMATIKA 1 A4-zvezek – mali karo (0,5 cm), mehka mapa za 

vstavljanje listov z dvema luknjama, geotrikotnik, 

šestilo, tehnični svinčnik, barvna pisala, radirka 

SLOVENŠČINA 2 črtasta zvezka A4  (60 listov) 

ANGLEŠČINA 1 črtasti zvezek A4 

ZGODOVINA (potrebščine po dogovoru z učitelji) 

GEOGRAFIJA 1 debel črtasti zvezek A4, tanka mapa za 

vpenjanje  

NARAVOSLOVJE 1 črtasti zvezek A4 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 

 

GLASBENA UMETNOST 1 črtasti zvezek A4 

LIKOVNA UMETNOST 1 črtasti zvezek A4 

PRIBOR ZA LIKOVNO UMETNOST  A3-zbirna mapa z elastiko, HB-svinčnik, radirka, 

šilček, kakovostne barvice, flomastri   

 

Različen specifičen material za izvedbo 

posameznih nalog dobijo v šoli (plačilo po 

položnici – 6 evrov). 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 10 listov A4, vložna mapa 

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

podplatom 

 

 

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 v šolskem letu 2022/23 začel obiskovati 7. razred devetletne osnovne šole. 

 

Šola omogoča učencem, da si iz učbeniškega sklada lahko izposodijo učbenike.   

Treba jih je vrniti ob koncu šolskega leta. Če bodo učbeniki uničeni ali jih učenci ne bodo vrnili, bodo morali poravnati 

del stroškov za nakup novih. V primeru odkupa učbenikov se pogovorite s knjižničarko. Učenci jih bodo prejeli v prvem 

tednu septembra. 

 

UČBENIKI AVTORJI 

NOVI SVET IZ BESED 7, berilo za 7. razred (Rokus Klett)                         M. Blažič et al. 

Skrivnosti števil in oblik 7, prenovljena izdaja 2019, učbenik za matematiko 

v 7. razredu (Rokus Klett) 

Berk, Draksler, Robič 

Geografija Evrope in Azije (Modrijan)                                                     J. Senegačnik 

Dotik narave 7, učbenik (Rokus Klett)                                                      I.  Devetak et al. 

Koraki v času 7, učbenik za zgodovino (DZS)                                        O. Janša Zorn 

Touchstone 7, učbenik za angleški jezik (Tangram) J. Skela 

 

Med učbeniki v tabeli so tisti, ki jih uvrščamo v učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv. 

Pripravili smo tudi seznam delovnih zvezkov, ki jih kupite sami. 

 

DELOVNI ZVEZKI  AVTORJI CENA EAN-koda 

Od glasov do knjižnih svetov 7+, samostojni delovni 

zvezek za slovenščino, prenovljena izdaja iz 2021 

(Rokus Klett) 

P. Avbar, D. Dolenc, 

P. Kodre 

18,80 € 9789612921132 

Domovinska in državljanska kultura in etika 7, 

samostojni delovni zvezek (založba i2) 

E. Klemenčič 12,90 € 9789617038101 

IzziRokus ZGODOVINA 7, zvezek za utrjevanje 

(Rokus Klett) 

 3,00 € 9789612921071 

Touchstone 7, delovni zvezek za angleški jezik 

(Tangram) 

J. Skela 18,50 € 9789616239868 

Tehnika in tehnologija: gradivo kupi šola in se 

obračuna na položnicah. 

Delovne liste 

pripravijo učitelji sami. 

10 € / 

 

Pripravili smo Vam še seznam potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 7. razredu; kupite jih sami, uporabite  lahko 

še dobre iz 6. razreda. 

 

MATEMATIKA 1 A4-zvezek – mali karo (0,5 cm), mehka mapa za 

vstavljanje listov z dvema luknjama, geotrikotnik, 

šestilo, tehnični svinčnik, barvna pisala, radirka 

SLOVENŠČINA 2 debelejša črtasta zvezka (60 listov) 

ANGLEŠČINA 1 velik črtasti zvezek 

ZGODOVINA (po dogovoru z učitelji) 

GEOGRAFIJA debel A4-zvezek s črtami (lahko še iz 6. razreda), tanka 

mapa za vpenjanje  

NARAVOSLOVJE 1 A4-zvezek s črtami 

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 1 zvezek (kakršen koli) 

GLASBENA UMETNOST 1 zvezek s črtami 

LIKOVNA UMETNOST 1 A4-zvezek s črtami 
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 

 

PRIBOR ZA LIKOVNI POUK A3-zbirna mapa z elastiko, HB-svinčnik, radirka, šilček, 

kakovostne barvice, flomastri 

  

Različen specifičen material za izvedbo posameznih 

nalog dobijo v šoli (plačilo po položnici – 10 evrov). 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 10 listov A4, vložna mapa 

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

podplatom 

 

 

 

Lepo Vas pozdravljamo.                                                                                                    Ravnateljica:    

                                                                                                                                              Ana Nuša Kern, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tajnistvo@os-preserjeradomlje.si
http://www.os-preserjeradomlje.si/


 

 

 
 

 

 

Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje, Slovenija;  +386 1 7228 964,  +386 1 7227 771;  tajnistvo@os-preserjeradomlje.si;  

 www.os-preserjeradomlje.si 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 

 

Spoštovani starši! 

Vaš otrok bo letos začel obiskovati 8. razred devetletne osnovne šole. 

Šola omogoča učencem, da si v šolskem letu 2022/23 iz učbeniškega sklada lahko izposodijo učbenike za 8. razred.   

Ob koncu šolskega leta jih je treba vrniti. Če bodo učbeniki uničeni ali jih ne bodo vrnili, bodo morali poravnati del 

stroškov za nakup novih.  V primeru odkupa učbenikov ob koncu šolskega leta se dogovarjate s knjižničarko. Učenci 

bodo učbenike prejeli v prvem tednu septembra. 

  

  

UČBENIKI AVTORJI 

NOVI SVET IZ BESED 8, berilo za 8. razred 

(Rokus Klett)                                

M. Blažič et al. 

Skrivnosti števil in oblik 8, prenovljena izdaja 2019, 

učbenik za matematiko v 8. razredu (Rokus Klett) 

Berk, Draksler, Robič 

Geografija Afrike in Novega sveta, učbenik 

(Modrijan)                                    

J. Senegačnik et al. 

Koraki v času 8, učbenik (DZS)                                                                                 J. Cvirn et al. 

Dotik življenja 8, učbenik (Rokus Klett)                                                              U. Lunder 

Moja 1. fizika, učbenik 8, PRENOVLJENO (Modrijan)                                          B. Bezenec 

Moja prva kemija, učbenik za 8. in 9. razred, 

PRENOVLJENO (Modrijan) (Imajo ga v šoli pri pouku.) 

M. Vrtačnik et al. 

Touchstone 8, učbenik za angleščino 

(založba Tangram) 

J. Skela 

 

Med učbeniki v tabeli so tisti, ki jih uvrščamo v učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv. 

Pripravili smo tudi seznam delovnih zvezkov; te kupite sami. 

 

DELOVNI ZVEZKI  AVTORJI CENA EAN-koda 

Touchstone 8, delovni zvezek za angleščino (založba 

Tangram) 

J. Skela 18,50  € 9789616239813 

Od glasov do knjižnih svetov 8+, najnovejša izdaja 

(2022) (Rokus Klett) 

P. Avbar, D. Dolenc 18,80 € 9789612921750 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8, 

samostojni delovni zvezek (založba I2) 
  

   
 

E. Klemenčič 

 

12,90 € 

 

 

9789617038095 

IzziiRokus ZGODOVINA 8, zvezek za utrjevanje 

(Rokus Klett) 
 

 

 3,00 9789612921088 

Tehnika in tehnologija: gradivo kupi šola in se 

obračuna na položnicah. 

Delovne liste 

pripravijo učitelji 

sami. 

10,00 € / 

MOJA PRVA FIZIKA 1, 

delovni zvezek za 8. razred s kodo za dostop do 

interaktivnega učbenika (založba Modrijan) 
 

B. Beznec et al. 16,00 € 9789617053081 

 

Pripravili smo vam še seznam potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 8. razredu devetletne osnovne šole; kupite jih 

sami (uporabite lahko še dobre potrebščine iz 7. razreda). 

 

MATEMATIKA 1 A4-zvezek, mali karo (0,5 cm), mehka mapa za 

vstavljanje listov z dvema luknjama, geotrikotnik, 

šestilo, tehnični svinčnik, barvna pisala, radirka, 

računalo 

SLOVENŠČINA 2 debelejša črtasta A4-zvezka (60 listov) 

ANGLEŠČINA 1 črtasti A4-zvezek 

ZGODOVINA (po dogovoru z učitelji) 

GEOGRAFIJA debel A4-zvezek s črtami (lahko še iz 7. razreda), 

tanka mapa za vpenjanje  
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
 

GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA 

 

BIOLOGIJA 1 črtasti A4-zvezek 

KEMIJA 1 črtasti A4-zvezek 

FIZIKA 1 A4-zvezek, mali karo (0,5 cm), geotrikotnik, pisalo, 

lepilo, škarje, žepno računalo  

DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA 1 zvezek (kakršen koli) 

GLASBENA UMETNOST 1 črtasti zvezek 

LIKOVNA UMETNOST 1 črtasti A4-zvezek 

PRIBOR ZA LIKOVNO UMETNOST  A3-zbirna mapa z elastiko, HB-svinčnik, radirka, 

šilček, kakovostne barvice, flomastri  

 

Različen specifičen material za izvedbo 

posameznih nalog  dobijo v šoli (plačilo po 

položnici – 6 evrov) 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 10 listov A4, vložna mapa 

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

podplatom 

 

 

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 9. razred devetletne osnovne šole. 

Šola omogoča učencem, da si v šolskem letu 2022/23 iz učbeniškega sklada lahko izposodijo učbenike za ta razred.  

Ob koncu šolskega leta jih je treba vrniti. Če bodo učbeniki uničeni ali jih ne bodo vrnili, bodo morali poravnati del 

stroškov za nakup novih. V primeru odkupa učbenikov ob koncu šolskega leta se dogovarjate s knjižničarko. Učenci 

bodo učbenike prejeli v prvem tednu septembra. 

   

UČBENIKI AVTORJI 

NOVI SVET IZ BESED 9, berilo za 9. razred (Rokus Klett)                              M. Blažič et al. 

Skrivnosti števil in oblik 9, prenovljena izdaja iz 2020, učbenik za 

matematiko v 9. razredu (Rokus Klett) 

Berk, Draksler, Robič 

Geografija Slovenije, učbenik (Modrijan)                                                        J. Senegačnik et al. 

Raziskujem preteklost (Rokus Klett)                                                                 J. Razpotnik 

Dotik življenja 9, učbenik (Rokus Klett)                                                           U. Lunder 

Touchstone 9, učbenik za angleški jezik (založba Tangram) J. Skela 

Moja 2. fizika, učbenik 9, PRENOVLJENO (Modrijan)                                      B. Bezenec 

Moja prva kemija, učbenik za 8. in 9. razred, PRENOVLJENO (Modrijan) 

(Imajo ga v šoli pri pouku.) 

M. Vrtačnik et al. 

 

Med učbeniki v tabeli so le tisti, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad. Ta pa ne vsebuje delovnih zvezkov in drugih 

gradiv.  

 

DELOVNI ZVEZKI AVTORJI CENA EAN-koda 

Touchstone 9, delovni zvezek za angleški jezik 

(založba Tangram) 

J. Skela 18,50 € 9789616239462 

iZNAM ZA VEČ, Matematika 9+, vadnica z 

dostopom do interaktivne vsebine 

(Rokus Klett) (Kupi jo šola – plačilo po položnici.) 

J. Draksler, M. Robič 7,85 € 9789612920074 

Moja prva fizika 2, delovni zvezek za fiziko v 9. 

razredu s kodo za dostop do interaktivnega 

učbenika, PRENOVLJEN 2018 (Modrijan) 

B. Beznec et al. 16,00 € 9789617053319 

Od glasov do knjižnih svetov 9, samostojni delovni 

zvezek za slovenščino, 2. izdaja, 2018 (Rokus Klett) 

P. Avbar, D. Dolenc, 

P. Kodre 

     18,80 € 9789612717865 

ZNAM ZA VEČ, Slovenščina 9+, zbirka preizkusov za 

pripravo na nacionalno preverjanje znanja, 

PRENOVLJENA IZDAJA 2018 (Rokus Klett) 

V. Kumer et al. 6,85 € 9789612718695 

IzziRokus, ZGODOVINA 9, zvezek za utrjevanje  3,00 € 9789612921095 

Potrebščine za likovno umetnost 

(Kupi jih šola – plačilo po položnici.) 

Pripravita učiteljici. 6,00 € / 

 

Pripravili smo še seznam potrebščin, ki jih bo Vaš otrok potreboval v 9. razredu; kupite jih sami (lahko uporabite še dobre 

potrebščine iz 8. razreda). 

 

MATEMATIKA 1 A4-zvezek, mali karo (0,5 cm), mehka mapa za vstavljanje listov 

z dvema luknjama, geotrikotnik, šestilo, tehnični svinčnik, barvna 

pisala, radirka, računalo 

SLOVENŠČINA 2 črtasta zvezka A4 (60 listov) 

ANGLEŠČINA 1 črtasti A4-zvezek 

ZGODOVINA (po dogovoru z učitelji) 

GEOGRAFIJA 1 debel črtasti A4-zvezek (lahko še iz 8. razreda), tanka mapa za 

vpenjanje  

BIOLOGIJA 1 črtasti A4-zvezek  

KEMIJA 1 črtasti A4-zvezek  
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OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH  
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FIZIKA 1 A4-zvezek, mali karo (0,5 cm), geotrikotnik, pisalo, lepilo, škarje, 

žepno računalo  

GLASBENA UMETNOST 1 črtasti A4-zvezek  

LIKOVNA UMETNOST 1 črtasti A4-zvezek  

PRIBOR ZA LIKOVNO UMETNOST A3-zbirna mapa z elastiko, HB-svinčnik, radirka, šilček, kakovostne 

barvice, flomastri 

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

 

 

Lepo Vas pozdravljamo.                                                                                                   Ravnateljica:    

                                                                                                                                             Ana Nuša Kern, prof. 
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