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1360 V R H N I K A 

Obvestilo staršem - 6. razred 
Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov, pripomočkov in potrebščin, ki jih bo vaš 
šolar uporabljal pri pouku v prihodnjem šolskem letu. Vsi učenci si učbenike lahko izposodijo v šoli, 
le da morajo prej vrniti izposojene učbenike letošnjega leta  Z izposojenimi učbeniki so učenci dolžni 
ravnati odgovorno in vestno. O času in načinu izposoje bodo učenci pravočasno obveščeni. 
Naročilnice za učbenike vrnite razredniku ali v šolsko knjižnico najkasneje do 22. junija 2017 
(četrtek). Učbenike bodo prejeli na začetku šolskega leta 2017/18. 
 

V 6. razredu devetletke bo vaš šolar uporabljal naslednje učbenike: 

1. Kdo se skriva v ogledalu – berilo (MKZ) 
2. Hej hoj, povabim te s seboj 6 – učenik za slov. (DZS) 
3. Kocka 6 – učbenik (MODRIJAN) 

4. Aktivno naravoslovje 1 (DZS) - učbenik 
5. Raziskujem zemljo 6 – učbenik (ROKUS KLETT) 
6. Prvi koraki v preteklost – Koraki v času – učbenik (DZS) 
7. Gospodinjstvo 6 – učbenik (MKZ) 
8. Glasba danes in nekoč 6 – učbenik (ROKUS KLETT) 
9. Tehnika in tehnologija 6 – učbenik (IZOTECH) 
 

Delovni zvezki in potrebščine, ki jih morate kupiti: 

1.  Messages 1 – New edition, učbenik (ROKUS KLETT)  EAN: 9789612713638  
2.  Messages 1 – New edition,delovni zvezek (ROKUS KLETT) EAN: 

9789612713645   
3.    Kocka 6 - delovni zvezek (MODRIJAN) ISBN: 9789612417130   
4. Atlas sveta za osnovne in srednje šole (MKZ) EAN: 9789610113393 

 7 x velik črtan zvezek 

 1 x velik karo zvezek (1 cm2) 

 3 x velik brezčrtni zvezek 

 1 x mali črtan zvezek 

 mapa za učne liste  

 šestilo, 2 trikotnika, geotrikotnik, radirka, šilček, svinčnik HB, 3H, 3B, črtalnik 

Material, ki ga bodo učenci potrebovali pri pouku likovne vzgoje ter tehnike in tehnologije, bodo 
dobili v šoli in ga boste plačali po položnici.  
 

Vrhnika, 13. junij 2017                                                                          Za učbeniški sklad 
               Špela Petrovič 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Za  6.  razred OŠ si bo ____________________________________________ v šoli izposodil/a: 

                                                                              (ime in priimek učenca/ke, razred) 

1. Kdo se skriva v ogledalu – berilo (MKZ)     DA        NE 
2. Hej hoj, povabim te s seboj 6 – učbenik za slov. (DZS)   DA  NE 
3. Kocka 6 – učbenik (MODRIJAN)      DA  NE 

4. Aktivno naravoslovje 1 (DZS) - učbenik     DA  NE 
5. Raziskujem zemljo 6 – učbenik (ROKUS KLETT)    DA  NE 
6. Prvi koraki v preteklost – Koraki v času – učbenik (DZS)   DA  NE 
7. Gospodinjstvo 6 – učbenik (MKZ)      DA  NE 
8. Glasba danes in nekoč 6 – učbenik (ROKUS KLETT)    DA  NE 
9. Tehnika in tehnologija 6 – učbenik (IZOTECH)    DA  NE 
           

                                                                                                         ______________________ 
           (podpis staršev) 


