
Osnovna šola 
IVANA CANKARJA 

Lošca 1 
1360 V R H N I K A 

Obvestilo staršem 

7. razred 
 

 

Pripravili smo 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. Z izposojenimi učbeniki so dolžni ravnati odgovorno in vestno. Če jih 

bodo poškodovali ali izgubili, jih bodo morali nadomestiti z novimi. Prejeli jih bodo na 

začetku šolskega leta 2020/21. 

 

Učbeniki in učna gradiva, ki jih učenci dobijo v šoli in si jih izposodijo domov ali jih uporabljajo pri pouku : 

 

1. Messages 2 –New edition, učbenik, EAN 3831075927278  (ROKUS KLETT) 

16,50 €                             
2. Sreča se mi v pesmi smeje – Berilo 7 (MKZ), EAN 9789610108313, 17,90 € 
3. Aktivno v naravoslovje 2 - učbenik (DZS), EAN 9789610202523, 15,90 €  

4. Koraki v času 7 (prenovljeno), učbenik (DZS), EAN 9789610202523, 17,99 € 
5. Geografija Evrope in Azije - Geografija za 7. r.  (MODRIJAN), 9789612413187, 

13,90 € 
6. Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik (ROKUS KLETT), EAN 9789612712228, 

15,30 € 
7. Jaz, midva, mi - učbenik (ROKUS KLETT), EAN 9789612718541, 12,50 €  
8. Glasba danes in nekoč 7 – učbenik (ROKUS KLETT),  EAN 9789612718916, 

17,90 € 
  

 

Delovni zvezki in potrebščine, ki jih morate kupiti: 
 

1. Messages 2 – New edition delovni zvezek  (ROKUS KLETT)  
 EAN: 9789612716714, 14,90 €  

2.  Slovenščina za vsak dan 7 – samostojni delovni  zvezek 
 za slovenščino v  7.razredu osnovne šole, 1. in 2. del  (ROKUS KLETT)  

 EAN: 9789612099428, 17,15 €  
3. Skrivnosti števil in oblik 7, SDZ (ROKUS KLETT), EAN 9789612716707, 

3831075927483 17,90 € 

4. Jaz, midva, mi – SDZ za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. 
razredu OŠ, (ROKUS KLETT), EAN 9789612718534, 13,85 € 

   
Atlas sveta za osnovne in srednje šole (MKZ) 

8 x velik črtan zvezek 
1 x velik karo zvezek (1 cm2 ) 
2 x velik brezčrtni zvezek 

mapa za učne liste 

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

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

Če jih bodo potrebovali, bodo tudi učbenike za izbirne predmete učenci dobili v šoli. 
 
 

        
         Vrhnika, 15. 06. 2020 



 


