
Osnovna šola Rovte  

Rovte 90a, 1373 Rovte  

www.osrovte.si 

tel: (01) 750-30-24 

faks: (01) 750-30-18 

 

                                                                            

 

OBVESTILO STARŠEM 
 

Jeseni bo vaš otrok postal prvošolec OŠ Rovte. Pripravili smo vam seznam delovnih zvezkov, zvezkov in 

ostalih potrebščin, ki jih bo vaš otrok potreboval v prihajajočem šolskem letu 2022/2023. 

 
DELOVNI ZVEZKI (dobijo v šoli): 

 

 LILI IN BINE 1: Novi prijatelji 1, Rokus Klett 

 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA 

SLJ 

MAT 

SPO 

Lili in Bine: Novi prijatelji 1 

Medpredmetni učni komplet (samostojni 

delovni zvezki za SLJ, MAT, SPO) za 

1. razred s kodo in prilogami 

3831075929050 30,00 € 

 

ZVEZKI: 

 

 1 veliki brezčrtni zvezek za GUM 

 1 veliki brezčrtni zvezek za SLJ 

 1 veliki črtani zvezek - 11 mm, SPO 

 1 veliki črtani zvezek - 11 mm, TJA 

 zvezek A4 (Lili in Bine), veliki karo 123 zvezek s številkami 3831075929074 

 zvezek A4 (Lili in Bine), črtast ABC z velikimi tiskanimi črkami 3831075929067 

 TAKO LAHKO B5 P5 zvezek latajn III, 40 listni 

 
OSTALE POTREBŠČINE: 

 

 šolska torba: dovolj velika – A4 format naj gre vanjo brez vihanja robov, za več let, trdo 

hrbtišče. 

 mapa z elastiko 

 

 peresnica (barvice, 2 x svinčnik HB, radirka, lepilo v stiku, mala šablona, šilček, flomastri, 

škarje) 

 nedrseči copati za hojo po šoli in za ŠPO 

 rezervna obleka v podpisani vrečki (spodnje hlačke, spodnja majica, nogavice in letnemu času 

primerna obleka – hlače in majica) 
 elastika za čop za ŠPO in  LUM 

 platnena vrečka za shranjevanje športne opreme 

 

 



 

LIKOVNE POTREBŠČINE: 

 

 plastelin 

 stara majica ali srajca za likovne dejavnosti 

 vodene barvice 

 voščenke 

 2 ploščata čopiča (tanjši in debel – številka 6 in  12) 

 lonček za vodo 

 bombažna krpica 

 kolaž papir 

 20 risalnih listov (blok, ki ga bo učenec imel vsa 3 leta) 

 škatla za shranjevanje likovnih pripomočkov 

 

 
ŠPORTNA OPREMA: 

 

 kratka majica in hlače, pozimi trenirka 

 

 
 

Ravnateljica:   Skrbnica učbeniškega sklada: 

 Aleksandra Urbas                                                                                              Majda Prebil



 

Osnovna šola Rovte Rovte 

90a, 1373 Rovte  

www.osrovte.si 

tel: (01) 750-30-24 

faks: (01) 750-30-18 

 
 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal drugošolec OŠ Rovte. Pripravili smo vam seznam delovnih zvezkov  in 

zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2022/2023. 

 

DELOVNI ZVEZKI (dobijo v šoli): 

 

 NOVI PRIJATELJI 2, medpredmetni učni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki za SLO, MAT, 

SPO, GUM za 2. razred s kodo za Lilibi.si in prilogami, Rokus Klett 

 
 
 

 

 

 

ZVEZKI: 

 

 2x velik črtani zvezek z vmesno črto 

 1 x mali črtani zvezek 

 2 x veliki zvezek – veliki karo 

 A4 črtasti z vmesno črto ABC z malimi tiskanimi črkami EAN-KODA: 3831075929616 

 A4 črtasti z vmesno črto ABC z malimi in velikimi pisanimi črkami EAN-KODA: 3831075929623 

 3 x zvezek TAKO LAHKO B5 latajn III 4 - črte P5 (zvezek z »lisičko«) 

 

LIKOVNI PRIPOMOČKI: 

 

 das masa (bela ali rjava) 

 plastelin je lahko od lani 

 stara majica ali srajca za likovne dejavnosti 

 vodene barvice – lahko še iz 1. razreda 

 voščenke 

 vsaj 2 ploščata čopiča 

 lonček za vodo 

 bombažna krpica 

 kolaž papir 

 20 risalnih listov 

 

 

 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA (€) 

SLJ, MAT, 

SPO, GUM 

Novi prijatelji 2 - medpredmetni učni 

komplet za 2. razred osnovne šole 

3831075929609 

 

40,00 



 

ŠPORTNA OPREMA: 

 

 kratka majica in kratke hlače, pozimi trenirka, elastika za čop 

 podpisana vrečka iz blaga za shranjevanje športne opreme 

 

   OSTALI PRIPOMOČKI: 

 

 šolska torba 

 trša mapa 

 peresnica (barve, svinčnik, radirka, lepilo v stiku, velika šablona, šilček, flomastri, škarje, rdeč 

kemični svinčnik) 

 nedrseči šolski copati za hojo po šoli in za šport v telovadnici 

 rezervna oblačila v podpisani vrečki (spodnje hlačke, spodnja majica, nogavice in letnemu času 

primerna oblačila) 

 

Vse dobro ohranjene potrebščine iz 1. razreda lahko uporabi tudi v 2. razredu. 

Preglejte jih in dopolnite. 

Zvezki in delovni zvezki naj bodo podpisani (ime in priimek, razred), prav tako šolski pripomočki. 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica Skrbnica učbeniškega sklada 

Aleksandra Urbas Majda Prebil 

 

 



 

Osnovna šola Rovte 

Rovte 90a, 1373 Rovte  

www.osrovte.si 

tel: (01) 750-30-24 

faks: (01) 750-30-18 

 
 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal tretješolec OŠ Rovte. Pripravili smo vam seznam delovnih zvezkov in 

zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2022/23. 

 

DELOVNI ZVEZKI (dobijo v šoli): 

 

 NOVI PRIJATELJI 3, medpredmetni učni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki za SLO, MAT, 

SPO, GUM za 3. razred s kodo za Lilibi.si in prilogami, Rokus Klett 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZVEZKI: 

 2 x velik črtan zvezek za SLJ – z vmesno črto 

 1 x velik črtan zvezek za SPO (lahko zvezek od prejšnjega leta) z vmesno črto 

 2 x velik zvezek veliki karo za matematiko (lahko od prejšnjega leta) 

 1 x velik črtan zvezek za angleščino (lahko od prejšnjega leta) 

 1 x beležka – A5 format 

 1 x velik črtan zvezek za GUM (ali zvezek od prejšnjega šolskega leta) 

 

OSTALI PRIPOMOČKI: 

 šolska torba in peresnica (barvice, svinčnik, radirka, lepilo v stiku, velika šablona, šilček, flomastri, 

škarje, rdeč in moder kemični svinčnik) 

 nedrseči copati za hojo po šoli in za ŠPO v telovadnici 

 rezervna oblačila v podpisani vrečki (spodnje hlačke, spodnja majica, nogavice in letnemu času 

primerna oblačila, elastika za čop) 

 mapa z elastiko 

 

LIKOVNE POTREBŠČINE: 

 stara majica ali srajca za likovne dejavnosti 

 tempera barve 

 paleta 

 voščenke 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA (€) 

SLJ, MAT, 

SPO, GUM 

Novi prijatelji 3 - 

medpredmetni učni komplet za 

3. razred osnovne šole 

 

3831075931206  40,00 



 

 3 različno debeli čopiči 

 lonček za vodo 

 bombažna krpica 

 kolaž papir 

 20 risalnih listov (blok ima lahko od prejšnjega šolskega leta) 

 škatla za shranjevanje likovnih potrebščin 

 črn flomaster (dodaten tanek črn vodoodporen)  

 

ŠPORTNA OPREMA: 

 kratka majica in kratke hlače, pozimi trenirka 

 vrečka iz blaga za shranjevanje športne opreme, ki naj bo podpisana 

 

PRIPOROČILO: 

Nekaj pripomočkov je uporabnih še iz preteklega leta, zato jih le dobro očisti, preglej, označi, 

manjkajoče pa le dopolni. Ni potrebno vedno kupovati novih potrebščin. Vse stvari naj bodo označene. 

 

Zvezke lahko izbirate med TAKO LAHKO, UČIM SE ali LILI IN BINE.  

Zvezke brez vmesne črte naj imajo razmik med vrsticami 10 ali 11 mm, da učenci lažje pišejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica Skrbnica učbeniškega sklada 

Aleksandra Urbas Majda Prebil 

 

 



 

Osnovna šola Rovte 

Rovte 90a, 1373 Rovte  

www.osrovte.si 

tel: (01) 750-30-24 

faks: (01) 750-30-18 

 
 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal četrtošolec OŠ Rovte. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih 

zvezkov in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2022/23. 

 

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svoji 

razredničarki, najkasneje do petka, 24. 6. 2022. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke in zvezke 

ter ostale šolske potrebščine. 

 

UČBENIKI: 

 

 RADOVEDNIH PET 4, berilo za slovenščino – književnost v 4. razredu osnovne šole, Rokus 

 J. Skela et al.: MY SAILS NEW 1, učbenik za učenje angleščine v 4. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ZALOŽBA OBZORJA, 2009. 

 

DELOVNI ZVEZKI: 

 

 PLANET RADOVEDNIH PET 4 - komplet petih samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, 

DRU, GUM) in praktično gradivo za NIT, Rokus Klett 

Komplet vsebuje: slovenščino (v dveh delih), matematiko (v štirih delih), družbo, naravoslovje in 

tehniko, glasbeno umetnost in priročnik s praktičnim gradivom za izvedbo dejavnosti pri 

naravoslovju in tehniki 

Komplete tiskanega gradiva dopolnjujejo tudi didaktične priloge: raziskovalni knjižici Voda in 

Preteklost, dvostranski zemljevid Slovenije, beležka z vsebinskimi dodatki, gradivo za razvijanje 

bralne pismenosti, zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje matematike*, 

Z glavo na kolo, priročnik za pripravo na kolesarski izpit* 

* Brezplačna priloga ni vključena v škatlo. Učitelji prejmejo prilogo za vse učence, ki bodo 

uporabljali komplet, brezplačno po naročilu, in sicer konec avgusta. 

 Nevenka Jesenik et al: MY SAILS 1, New, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu OŠ, Obzorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA (€) 

 

SLJ, MAT, 

DRU, NIT, 

GUM  

PLANET RADOVEDNIH PET 4 

komplet petih samostojnih 

delovnih zvezkov (SLO, MAT, 

NIT, DRU, GUM) in praktično 

gradivo za NIT 

3831075932067 

 

74,00 

ANGLEŠČINA My sails 1 new 9789612303365 

 

15,00 

SKUPAJ   89,00 

 

 

ZVEZKI: 

 

 7 x veliki črtani zvezek (razmik med črtami 10 mm)  

 2 x veliki karirasti zvezek (1 cm)  

 1 x mali zvezek s črtami – ki bo služil kot beležka 

 

OSTALE POTREBŠČINE: 

 

 risalni blok, vsaj 20 risalnih listov, čopiči, tempera barvice, dodatna velika tuba bele tempere, 

lonček za vodo, stara majica ali srajca za zaščito pri likovnem ustvarjanju, gobica, voščenke, 

kolaž, flomastri, primerno velika in podpisana škatla za shranjevanje likovnih potrebščin, 

 nalivno pero, bombice, navaden svinčnik, radirka, šilček, suhe barvice, kemični svinčnik (rdeč, 

zelen) 

 veliko ravnilo s šablono, malo ravnilo s šablono, geotrikotnik, lepilo v stiku, šestilo, škarje, 

selotejp, trša mapa 

 športna oprema, šolski copati, pralna vrečka za športno opremo 

 NEMŠČINA: veliki črtani zvezek, kemični svinčniki (rdeč, zelen, črn, oranžen) 

 

Vsi zvezki in ostali pripomočki naj bodo podpisani. 

 

Ravnateljica Skrbnica učbeniškega sklada 

Aleksandra Urbas Majda Prebil 

 

 

 
IZPOLNITE in ODREŽITE 

 
 

Moj otrok   (ime in priimek) si bo v naslednjem šolskem letu 2022/23 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za   razred. 

Rovte, junij 2022 Podpis staršev:  



 

 



 

Osnovna šola Rovte                                                                                 

Rovte 90a, 1373 Rovte 

www.osrovte.si 

tel: (01) 750-30-24 

faks: (01) 750-30-18 

 
 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal petošolec OŠ Rovte. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov 

in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2022/23. 

 

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svoji 

razredničarki, najkasneje do petka, 24. 6. 2022. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke in zvezke 

ter ostale šolske potrebščine. 

 

UČBENIKI: 

 

 RADOVEDNIH PET – berilo za 5. razred, Rokus Klett (berilo lani NOVO) 

 T. Tacol, B. Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 5, učbenik za likovno vzgojo v 5. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, DEBORA, 2007. 

 RADOVEDNIH PET. GLASBENA UMETNOST 5, Rokus, 2016. 

 RADOVEDNIH 5. Učbenik za družbo v 5. r. osnovne šole, Rokus, 2015. (9789612716820) 

 RADOVEDNIH PET. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, Rokus, 2014 

 N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2 NEW (PRENOVLJEN) učbenik za angleščino v 5. 

razredu osnovnošolskega izobraževanja, založba PIVEC, 2016 

 N. Bajramović, et al.: MATEMATIKA 5, e-učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, 

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, 2014. 

 
DELOVNI ZVEZKI: 

 

 RADOVEDNIH PET 5, KOMPLET - samostojni delovni zvezki, za slovenščino, matematiko, družbo, 

naravoslovje in tehniko z brezplačnimi prilogami + praktično gradivo za NIT v škatli, Rokus Klett 

 Nevenka Jesenik et al: MY SAILS 2, New, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osnovne šole, 

Pivec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVEZKI: 

 

 4 x veliki črtani zvezek: SLJ (2), DRU, NIT 

 2 x veliki črtani zvezek: TJA, nemščina 

 1 x veliki karirasti zvezek (1cm x 1cm) 

 1 x brezčrtni veliki zvezek  

 1 x velik črtani zvezek, 30 listni (GOS) 

 
LIKOVNE IN OSTALE POTREBŠČINE: 

 

 risalni blok + risalni listi, čopiči, tempera barvice, suhe barvice, šestilo, kolaž papir, voščenke 

 flomastri, lepilo, škarje, majica za likovno umetnost, selotejp 

 geotrikotnik, ravnilo - šablona (dolga) 

 zemljevid Slovenije 

 NEMŠČINA: rdeč, zelen, oranžen in črn kuli  

 peresnica z vsemi pripadajočimi elementi (šilček, radirka, nalivnik z bombicami, svinčnik - lahko 

tudi tehnični svinčnik in mince)  

 

 
 

Ravnateljica Skrbnica učbeniškega sklada 

Aleksandra Urbas Majda Prebil 

 

 

 
IZPOLNITE in ODREŽITE 

 
 

Moj otrok _  _ (ime in priimek) si bo v naslednjem šolskem letu 2022/23 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za   razred. 

Rovte, junij 2022 Podpis staršev:    

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA (€) 

RADOVEDNIH 

PET 5 

Komplet štirih samostojnih delovnih 

zvezkov(SLO, MAT, NIT, DRU) in 

priročnik s praktičnim gradivom za NIT 

3831075927254 65,00 

ANGLEŠČINA My sails 2 new 9789616968539 

 

15,80 

SKUPAJ   80,80 



 

Osnovna šola Rovte 

Rovte 90a, 1373 Rovte  

www.osrovte.si 

tel: (01) 750-30-24 

faks: (01) 750-30-18 

 
 

OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal šestošolec OŠ Rovte. Pripravili smo vam seznam učbenikov,  delovnih 

zvezkov in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2022/2023. 

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svoji 

razredničarki, najkasneje do petka, 24. 6. 2022. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti  delovne  zvezke, zvezke 

ter ostale šolske potrebščine. 

 

UČBENIKI: 

 

 B. Golob et al..: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V OGLEDALU? - berilo za slovenščino v 6. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, MKZ, 2004. 

 J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik za matematiko v 

6. razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT, 2013 (PRENOVLJENO). 

 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik za angleščino v 6. razredu 

osnovne šole, ROKUS KLETT. 

 B. T. Čerkez: LIKOVNA VZGOJA 6, MKZ, 2012 

 H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, učbenik za geografijo v 6. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2008. 

 H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2008. 

 P. Dermota: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, e-učbenik za tehniko in tehnologijo za 6. razred 

osnovne šole (www.egradiva.si), VIDEOFON d.o.o., 2011. 

 Šorgo, A.: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik za naravoslovje, DZS, 2012 
 

DELOVNI ZVEZKI: 

 

 Geografija: Atlas sveta za osnovne in srednje šole (če ga še nimate doma) 

 Slovenščina: Slovenščina v oblaku 6, samostojni delovni zvezek v 4 delih za slovenščino v 6. 

razredu, Rokus Klett 

 Angleščina: Messages 1, delovni zvezek 

 Matematika: J. Berk: Skrivnosti števil in oblik 6, delovni zvezek za matematiko v 6. razredu OŠ, 

Rokus Klett 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egradiva.si/


 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE: 

 
 SLOVENŠČINA: 

1 veliki črtani zvezek s trdimi platnicami (100-listni)  

1 veliki črtani zvezek (mehke platnice) 

1 mali črtani zvezek (60-listni) za domače branje  

 ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

 GEOGRAFIJA: 1 veliki črtani zvezek 

 ZGODOVINA: 1 veliki črtani zvezek 

 MATEMATIKA: 1 zvezek veliki format (mali karo), 1 zvezek veliki brezčrtni, geotrikotnik, šestilo 

 NARAVOSLOVJE: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, škarje, lepilo, barvice 

 GOSPODINJSTVO: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, škarje, lepiloNEMŠČINA: 1 veliki črtan zvezek + rdeč, 

zelen, moder, oranžen in črn kuli + beležka s črto po sredini za slovarček (ni potrebno, če jo imajo že od 

lanskega leta) 

 LIKOVNA UMETNOST (nakup ni potreben, če imate material še od lani): 

Blok risalnih listov velikosti A3; tuba 42ml črne tempera barve (Aero 900); tuba 42ml bele tempera 

barve (Aero 110); tuba 42ml magenta tempera barve (Aero 403); tuba 42ml cyan modre tempera barve 

(Aero 703); tuba 42ml rumene tempera barve (Aero 200); 2 ploščata čopiča (tanjši, debelejši) 

 GLASBENA UMETNOST: 1 velik črtani zvezek (mehke platnice) 

 mapa, A4 format (karton) 

 GOSPODINJSTVO: 1 veliki črtan zvezek 

 

 

     Ravnateljica Skrbnica učbeniškega sklada 

     Aleksandra Urbas Majda Prebil 

 

 

 

 

IZPOLNITE in ODREŽITE 
 

Moj otrok  _ (ime in priimek) si bo v naslednjem šolskem letu 2022/23 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za   razred. 

 
Rovte, junij 2022 Podpis staršev:   

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA (€) 

SLOVENŠČINA Slovenščina v oblaku 6, 

samostojni delovni zvezek v 4 delih za 

slovenščino v 6. razredu, Rokus-Klett 

9789612717087 

 

18,80 

MATEMATIKA Skrivnosti števil in oblik 6, delovni zvezek 

za matematiko v 6. razredu OŠ 

9789612712945 17,50 

ANGLEŠČINA Messages 1 New Edition 9789612713645  17,10 

GEOGRAFIJA Atlas sveta 9789610159292 38,99 

SKUPAJ   91,59 

http://www.knjigarna.com/slovenscina-v-oblaku-27


 

Osnovna šola Rovte 

Rovte 90a, 1373 Rovte  

www.osrovte.si 

tel: (01) 750-30-24 

faks: (01) 750-30-18 

 

OBVESTILO STARŠEM 
 

Jeseni bo vaš otrok postal sedmošolec OŠ Rovte. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih 

zvezkov in zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2022/2023. 

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec pa naj jo vrne svoji 

razredničarki, najkasneje do petka, 24. 6. 2022. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke in zvezke 

ter ostale šolske potrebščine. 

 

UČBENIKI: 

 B. Golob, M. Honzak: BERILO 7, SREČA SE SE MI V PESMI SMEJE, učbenik za slovenščino – 

književnost v 7. razredu osnovne šole, MLADINSKA KNJIGA, 2011. 

 J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko v 

7. razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT, 2012 (PRENOVLJENO). 

 H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik za geografijo v 7. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2009. 

 D. Mihelič, O. Janša Zorn, M. Zorn: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu 

osnovne šole, DZS, 2014 (PRENOVLJENO). 

 Daša Gama Mahmoud, Elissa Tawitian, Mateja Zupančič, JAZ, MIDVA, MI 7, 

učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu OŠ, ROKUS KLETT, 2018 

 Šorgo, A.: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik za pouk naravoslovja, LJ, DZS, 2013. 

 P. Dermota: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, e-učbenik za tehniko in tehnologijo za 7. razred 

osnovne šole (www.egradiva.si), VIDEOFON d.o.o., 2011. 

 T. Tacol, Č. Frelih, J.Muhovič: LIKOVNO IZRAŽANJE 7, učbenik za likovno vzgojo v 7. 

razredu osnovnošolskega izobraževanja, ZALOŽBA KARANTANIJA, DEBORA, 2012 (prenovljeno) 

 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2 NEW EDITION, učbenik za angleščino za 7. razred 

osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS KLETT, 2015. 

 Z. Puncer: OBDELAVA GRADIV - LES, učbenik za izbirni predmet v OŠ, IZOTEH, 2002 

 

DELOVNI ZVEZKI: 

 Slovenščina: Slovenščina v oblaku 7, samostojni delovni zvezek v 4 delih za slovenščino v 7. 

razredu, Rokus Klett 

 Angleščina: Messages 2 New Edition  

 Nemščina: G. Motta: Maximal 1, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu osnovne šole, 

založba Rokus Klett (posebnega delovnega zvezka ne bomo imeli) 

http://www.egradiva.si/


 

 Geografija: Atlas sveta za osnovne in  srednje šole, MKZ (če ga še nima) 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE: 

 

 SLOVENŠČINA: 

1 veliki črtan zvezek s trdimi platnicami (100-listni), ki ga imajo že od lani 

 1 mali črtani zvezek (60-listni) za domače branje, ki ga imajo  lahko že od lani 

1 veliki zvezek A4 (črtani) za jezik, ki ga imajo lahko že od lani 

 NARAVOSLOVJE: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, škarje, lepilo, barvice 

 DKE: 1 veliki črtani zvezek 

 MATEMATIKA: 1 veliki zvezek format - mali karo, 1 veliki brezčrtni zvezek, geometrijsko orodje (šestilo, 

geotrikotnik) 

 ZGODOVINA: 1 veliki črtani zvezek, lahko od lani 

 GEOGRAFIJA: 1 veliki črtani zvezek 

 NEMŠČINA: 1 veliki črtani zvezek, beležka za slovarček, moder, rdeč, zelen, oranžen in črn kuli 

 ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

 LIKOVNA UMETNOST (nakup ni potreben, če imate material še od lani): 

Blok risalnih listov velikosti A3; tuba 42ml črne tempera barve (Aero 900); tuba 42ml bele tempera 

barve (Aero 110); tuba 42ml magenta tempera barve (Aero 403); tuba 42ml cyan modre tempera barve 

(Aero 703); tuba 42ml rumene tempera barve (Aero 200); 2 ploščata čopiča (tanjši, debelejši) 

 GLASBENA UMETNOST: 1 velik črtani zvezek (mehke platnice) 

 

 

             

     Ravnateljica                                               Skrbnica učbeniškega sklada 

Aleksandra Urbas Majda Prebil 

 

 

 

 

IZPOLNITE in ODREŽITE 
 

Moj otrok  _ (ime in priimek) si bo v naslednjem šolskem letu 2022/23 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za   razred. 

Rovte, junij 2022 Podpis staršev:    

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA (€) 

SLOVENŠČINA Slovenščina v oblaku 7, samostojni 

delovni zvezek v 4 delih za 

slovenščino v 7. razredu, Rokus-

Klett 

9789612717919 

 

18,80 

ANGLEŠČINA Messages 2 New Edition  9789612095581 17,10 

GEOGRAFIJA Atlas sveta (če ga še nima) 9789610159292 38,99 

NEMŠČINA 

IZBIRNI 1 

Maximal 1, učbenik za nemščino kot 

izbirni predmet v 7. razredu OŠ 

9789612717766 

 

19,00 

SKUPAJ Brez atlasa/z atlasom  58,89/93,89 



 



 

Osnovna šola Rovte 

Rovte 90a, 1373 Rovte  

www.osrovte.si 

tel: (01) 750-30-24 

faks: (01) 750-30-18 

 

OBVESTILO STARŠEM 
 

Jeseni bo vaš otrok postal osmošolec OŠ Rovte. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov in 

zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2022/2023. 

Učbenike si lahko izposodite v šoli. Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svojemu razredniku 

najkasneje do petka, 24. 6. 2022.  Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke, zvezke ter ostale 

šolske potrebščine. 

 

UČBENIKI: 

- M. Honzak et al.: BERILO 8, DOBER DAN ŽIVLJENJE. Berilo za slovenščino v 8. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, MKZ, 1999. 

- J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko v 8. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS, 2012 (PRENOVLJENO). 

- D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3 NEW EDITION, učbenik za angleščino za 8. razred osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2015. 

- K. Kolenc Kolnik: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, učbenik za geografijo v 8. razredu OŠ, 

MODRIJAN, 2011. 

- A. Studen, et al.: KORAKI V ČASU 8, učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne šole, DZS, 2014(PRENOVLJENO). 

- L. Grubelnik: FIZIKA 8, e-učbenik za fiziko v 8. razredu OŠ, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, 2012 

- Smrdu: SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, učbenik za kemijo v 8. razredu OŠ, JUTRO, 2012 

- P. Dermota: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, e-učbenik za tehniko in tehnologijo za 8. razred osnovne šole 

(www.egradiva.si), VIDEOFON d.o.o., 2011. 

- Z. Pucner: OBDELAVA GRADIV - LES, učbenik za izbirni predmet v OŠ, IZOTEH, 2002. 

- Avbelj M., Ganna Mahmoud D., Tawitian E., Zupančič M., JAZ, MIDVA, MI 8, učbenik za domovinsko in 

državljansko kulturo in etiko v 8. razredu OŠ, ROKUS KLETT, 2019 

- SVEČKO, M.: BIOLOGIJA-Spoznavam svoje telo, učbenik za biologijo v 8. razredu, DZS, 2012. 

- V. Henigsman, S. Karim, R. Kern: LIKOVNA UMETNOST 8, e-učbenik za likovno umetnost v 8. razredu osnovne 

šole, Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2015. 

 

DELOVNI ZVEZKI: 

- Slovenščina: Petra Kodre: Od glasov do knjižnih svetov 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu 

osnovne šole, jezik in književnost, Rokus Klett 

- Kemija: A. Smrdu :Svet kemije 8, od atoma do molekule, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu OŠ, založba Jutro 

- Nemščina: G. Motta: MaximaL 2, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu osnovne šole, založba Rokus Klett, 

2018 (posebnega delovnega zvezka ne bomo imeli) 

- Angleščina: Messages 3new edition, Rokus Klett 

- Fizika: Sašo Žigon, Matjaž Pintarič - Fizika 8, samostojni delovni zvezek z e-gradivom za fiziko, MKZ 

 

http://www.egradiva.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE: 

 
- SLOVENŠČINA: 

nalivnik ali keramični svinčnik, 

veliki črtan zvezek s trdimi platnicami (100 listni), lahko od lani 

1 mali črtani zvezek za domače branje, lahko od lani 

1 veliki črtani zvezek za neumetnostna besedila, 40–60 listni, lahko od lani 

          8 črtanih pol A4 

- KEMIJA: 1 veliki črtani zvezek, PERIODNI SISTEM ELEMENTOV (dobijo v šoli) 

- BIOLOGIJA: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, lepilo, škarje, barvice 

- MATEMATIKA, FIZIKA: 2 zvezka veliki format - mali karo, geometrijsko orodje, kalkulator  

- ZGODOVINA: 1 veliki črtani zvezek, lahko od lani 

- GEOGRAFIJA: 1 veliki črtani zvezek 

- NEMŠČINA: 1 veliki črtani zvezek, moder, rdeč, zelen, oranžen in črn kuli 

- ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

- DKE: 1 veliki črtan zvezek, lahko od lani 

- GLASBENA UMETNOST: 1 velik črtani zvezek (mehke platnice) 

- LIKOVNA UMETNOST (nakup ni potreben, če imate material še od lani): 

Blok risalnih listov velikosti A3; Tuba 42ml črne tempera barve (Aero 900); Tuba 42ml bele tempera barve (Aero 

110); Tuba 42ml magenta tempera barve (Aero 403); Tuba 42ml cyan modre tempera barve (Aero 703); Tuba 42ml 

rumene tempera barve (Aero 200); 2 ploščata čopiča (tanjši, debelejši) 

 
Ravnateljica Skrbnica učbeniškega sklada 

Aleksandra Urbas Majda Prebil 

 

 

 

IZPOLNITE in ODREŽITE 
 

 

Moj otrok _  (ime in priimek) si bo v naslednjem šolskem letu 2022/23 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za   razred. 

 
Rovte, junij 2022 Podpis staršev:    

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA (€) 
SLOVENŠČINA Od glasov do knjižnih svetov 8  

 

9789612921750 

 

18,80 

ANGLEŠČINA Messages 3new edition  9789612716738 17,10 

KEMIJA Svet kem. 8, od atoma do molekule 9789616746571 13,50 

FIZIKA Fizika 8, samostojni delovni zvezek za 

fiziko 

9789610159148 

 

13,90 

NEMŠČINA IZBIRNI 2 Maximal 2, učbenik za nemščino kot izbirni 

predmet v 8. razredu osnovne šole 

 

9789612718404 19,00 

SKUPAJ   82,30 



 



 

Osnovna šola Rovte  

Rovte 90a, 1373 Rovte  

www.osrovte.si 

tel: (01) 750-30-24 

faks: (01) 750-30-18 

  

OBVESTILO STARŠEM 
 

Jeseni bo vaš otrok postal devetošolec OŠ Rovte. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov in 

zvezkov, ki jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu 2022/23. Učbenike si lahko izposodite v šoli. 

Izpolnite priloženo naročilnico, učenec naj jo vrne svoji razredničarki, najkasneje do petka, 24. 6. 2022. 

Če si učbenikov ne boste izposodili v šoli, jih kupite. Prav tako morate kupiti delovne zvezke, zvezke ter ostale 

šolske potrebščine. Učbenike bodo učenci dobili prvi dan pouka. 

 

UČBENIKI: 

- M. Honzak et al.: BERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za slovenščino v 9. razredu OŠ, MKZ, 2001 

- J. Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko v 9. razredu OŠ, ROKUS, 2013 

(PRENOVLJENO). 

- J. Senegačnik: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, učbenik za geografijo v 9. razredu OŠ, MODRIJAN, 2012. 

- A. Gabrič, M. Rode, E. Dolenc: KORAKI V ČASU 9, učbenik za zgodovino v 9. razredu osnovne šole, DZS, 2013 

(PRENOVLJENO). 

- R. Repnik, et al.: FIZIKA 9, e-učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, 2014. 

- A. Smrdu: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, učbenik za kemijo v 9. razredu OŠ, 

JUTRO, 2013 

- D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4 NEW EDITION, učbenik za angleščino za 9. razred osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS KLETT, 2015. 

- JAVORŠEK, L.: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA, učbenik za biologijo v 9. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, Podsmreka, Pipinova knjiga, 2013. 

- Z. Pucner: OBDELAVA GRADIV - LES, učbenik za izbirni predmet v OŠ, IZOTEH, 2002. 

- V. Henigsman, S. Karim, R. Kern: LIKOVNA UMETNOST 9, e-učbenik za likovno umetnost v 9. razredu osnovne 

šole, Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2015. 

- T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE III, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje v 9. 

razredu osnovnošolskega izobraževanja, DEBORA, 2007. 

 

DELOVNI ZVEZKI: 

- Slovenščina: Petra Kodre: Od glasov do knjižnih svetov 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu 

osnovne šole, jezik in književnost, Rokus Klett 

- Angleščina: Messages 4 New edition, Rokus Klett 

- Kemija: A. Smrdu: Svet kemije 9, od molekule do makromolekule, delovni zvezek za kemijo v 9. razredu OŠ, 

založba Jutro 

- Nemščina: G. Motta: Maximal 3, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu osnovne šole, založba Rokus Klett 

(posebnega delovnega zvezka ne bomo imeli) 

- Fizika: Sašo Žigon, Matjaž Pintarič, Andreja Jagodic - Fizika 9, samostojni delovni zvezek z e-gradivom za fiziko, 

MKZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREDMET NASLOV ŠIFRA CENA (€) 
SLOVENŠČINA Od glasov do knjižnih svetov 9 9789612717865 

Osveženo 2022 

18,80 

ANGLEŠČINA Messages 4 New edition 9789612095666 17,10 

KEMIJA Svet kem. 9, od molekule do 

makromolekule 

9789616746694 

 

13,50 

FIZIKA Fizika 9, samostojni delovni zvezek za 

fiziko 

9789610159841 

 

13,90 

NEMŠČINA IZBIRNI 3 MAXIMAL 3, učbenik za nemščino kot 

izbirni predmet v 9. razredu osnovne šole 

9789612719197 

 

19,00 

SKUPAJ   82,30 

 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE: 
 

- SLOVENŠČINA: 

nalivnik ali keramični svinčnik, 

1 veliki črtani zvezek s trdimi platnicami (100 listni), od lani 

1 mali črtani zvezek za domače branje, od lani 

1 veliki črtani zvezek (40–60 listni), lahko od lani, za neumetnostna besedila 

5 črtanih pol A4 

- MATEMATIKA, FIZIKA: 2 zvezka veliki format - mali karo, geometrijsko orodje (šestilo, geotrikotnik), 

kalkulator 

- ZGODOVINA: 1 veliki črtani zvezek, lahko od lani 

- GEOGRAFIJA: 1 veliki črtani zvezek, zemljevid Slovenije ali atlas Slovenije 

- KEMIJA: 1 veliki črtani zvezek, PERIODNI SISTEM ELEMENTOV (od lani), barvice 

- NEMŠČINA: 1 veliki črtani zvezek, rdeč, zelen, moder, oranžen in črn kuli 

- ANGLEŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

- BIOLOGIJA: 1 veliki črtani zvezek, selotejp, lepilo, škarje 

- GLASBENA UMETNOST: 1 velik črtani zvezek (mehke platnice) 

- LIKOVNA UMETNOST (nakup ni potreben, če imate material še od lani): 

Blok risalnih listov velikosti A3; Tuba 42ml črne tempera barve (Aero 900); Tuba 42ml bele tempera barve (Aero 

110); Tuba 42ml magenta tempera barve (Aero 403); Tuba 42ml cyan modre tempera barve (Aero 703); Tuba 

42ml rumene tempera barve (Aero 200); 2 ploščata čopiča (tanjši, debelejši) 

 

 

Ravnateljica Skrbnica učbeniškega sklada 

Aleksandra Urbas Majda Prebil 

 
 

 

IZPOLNITE in ODREŽITE 

 
 

Moj otrok _  (ime in priimek) si bo v naslednjem šolskem letu 2022/23 

izposodil komplet učbenikov iz učbeniškega sklada  za   razred. 

 
Rovte, junij 2022 Podpis staršev:   

 



 

 
 


