
Osnovna šola Ivana Cankarja  
Lošca 1 

1360 Vrhnika                                                                                                               6. razred 

 

OBVESTILO STARŠEM 

Jeseni bo vaš otrok postal šestošolec. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, 

ki jih bo potreboval v 6. razredu. 

 

POTREBŠČINE 

 

slovenščina  1 velik črtani zvezek 

matematika  1 velik zvezek – veliki ali mali karo 

 1 velik brezčrtni zvezek 

 šestilo, 2 trikotnika, geotrikotnik 

angleščina  1 velik črtani zvezek 

zgodovina  1 velik črtani zvezek 

naravoslovje  1 velik črtani zvezek 

gospodinjstvo  1 velik črtani zvezek 

geografija  1 velik črtani zvezek 

likovna umetnost  1 velik brezčrtni zvezek 

Material bodo učenci dobili v šoli in ga boste plačali po položnici. 

glasbena umetnost  1 mali črtani zvezek 

tehnika in 
tehnologija 

 1 velik brezčrtni zvezek 

Material bodo učenci dobili v šoli in ga boste plačali po položnici. 

športna vzgoja  telovadne hlače, majica, superge za telovadnico 

ostale potrebščine  mapa za učne liste, radirka, šilček, svinčnik (HB, 3H, 3B), črtalnik 

                           

UČBENIKI – izposoja iz UČBENIŠKEGA SKLADA 

 

B. Golob, et al.: 

KDO SE SKRIVA V OGLEDALU, berilo za 6. razred osnovne šole, MKZ.  

EAN: 9789610106593                                                                                             17,90 € 

D. Goodey, N. Goodey: 

MESSAGES 1 - New edition, učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT.  

EAN: 9789612713638                                                                                             19,00 € 

H. Verdev, M. Ilc Klun: 

RAZISKUJEM ZEMLJO 6 – novo potovanje, učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne šole, 

ROKUS KLETT.  

EAN: 9789612717032                                                                                            19,10 € 



                                                                          

 

 učiteljice in učitelji 6. razreda 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
Učbenike si bodo učenci brezplačno izposodili v šoli. Zanje so dolžni skrbeti, zato jih pred začetkom 
pouka zavijte in podpišite. V kolikor bo učenec/-ka konec šolskega leta vrnil/-a poškodovan 
učbenik, bo potrebno plačati odškodnino. 
Učbenike bodo učenci dobili pri pouku na začetku šolskega leta.                                                                                        

 
upravljalka učbeniškega sklada 

 
Vrhnika, junij 2022     
 

M. Rode, E. Tawitian, T. Galonja: 

KORAKI V ČASU 6, učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovne šole, DZS.  

EAN: 9789610207207                                                                                            15,90 € 

V. Koch, T. Hitti, S. Hribar Kojc: 

GOSPODINJSTVO 6, učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole, MKZ.  

EAN: 9789610107323                                                                                            11,90 € 

A. Pesek: 

GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik za glasbeno umetnost v 6. razredu osnovne šole, 

ROKUS KLETT.  

EAN: 9789612716172                                                                                            19,50 € 

S. Fošnarič, et al.: 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu osnovne šole, 

IZOTECH.  

EAN: 9789616740265                                                                                            15,00 € 

                           

DELOVNI ZVEZKI – kupite 

 

N. Goodey, D. Goodey, K. Thompson: 

MESSAGES 1 - New edition, delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole, ROKUS 

KLETT. 

EAN: 9789612713645                                                                                           17,10 € 

I. Tomažič, P. Štefanija Kavčič, S.Žigon  
NARAVOSLOVJE 6, samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v 6. razredu osnovne 
šole, MLADINSKA KNJIGA    
EAN: 9789610150251                                                                                           13,90 € 

T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6 (prenova), samostojni delovni zvezek za matematiko v 6. 

razredu osnovne šole, ROKUS KLETT. 

EAN: 9789612921903                                                                                          20,00 € 

Atlas sveta za osnovne in srednje šole, MKZ. 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/iztok-tomazic-98013
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/-petra-stefanija-kavcic-4321472
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/saso-zigon-2828550

