
 

   

 

 

Šolske potrebščine za 7. razred           Šol. leto 2022/2023 

 
MAT - šestilo, plastičen trikotnik s kotomerom in vzporednicami – triso, velik 

brezčrtni zvezek, velik zvezek nizki karo 

 

SLO - 1 velika mapa s sponkami za vlaganje listov, črtani listi za vlaganje 

 

TJA - mapa za vpenjanje listov, črtani listi za vlaganje 

 

GEO - 1 velik črtan zvezek, Atlas za OŠ ali srednje šole 

 

ZGO - 1 velik črtan zvezek 

 

NAR - 1 velik črtan zvezek 

 

LUM - mehek svinčnik z oznako 2B, barvni flomastri, tempera barvice, velika bela 

tempera barva, suhe barvice, lanski zvezek A4 brezčrtni, škarje, risalni listi A3 -

10 x, lanski likovni blok z različnimi risalnimi listi, lepilo v stiku, UHU lepilo 

univerzalno, linolej A5 (zelen), Das masa 500 g – barva po želji 

 

DKE - 1 velik črtan zvezek 

 

ŠPO - kratke hlačke, športna majica s kratkimi rokavi, športni copati za zunanje 

površine, šolski copati z gumo za telovadnico 

 

GUM - lanska zvezka – velik črtan in notni (vse učne liste in pesemsko gradivo iz 

prejšnjega leta) 

 

TIT - lanska prazna mapa z elastiko, 20 x A4 pisarniški papir, tehnični ali 

navaden svinčnik HB (lanski), dva trikotnika od lani (30, 60, 90 in 45, 45, 90 st.), 

ostalo po dogovoru 

zvezek za bralno značko (lanski) 
beležka, šolski copati (lahko natikači iz blaga) 
 

Priporočamo, da učenci lanske zvezke, ki jih niso porabili do konca, uporabijo v 

naslednjem šolskem letu. 

 
7. razred 

 
 
Delovni zvezki – kupite starši: 

 M. Čuden, M. Hočevar: Slovenščina 7, 2. del, samostojni delovni zvezek 

za slovenščino v 7. razredu osnovne šole (MKZ)………………........8,90 € 

EAN: 9789610153535 

 A. Chekhov: SPRINT 1, učbenik s kodo za dostop do digitalne različice 
za angleščino v 6. razredu osnovne šole (od lani) 

 A. Chekhov: SPRINT 1, delovni zvezek z avdio CD-jem za angleščino v 
6. razredu osnovne šole (od lani) 

 A. Chekhov: SPRINT 2, učbenik s kodo za dostop do digitalne različice 
za angleščino v 7. razredu osnovne šole……………………………16,70 € 
EAN: 9788853623256 

 Sistem živih bitij, preglednica (Modrijan) (od lani) 

EAN: 9789617070781 

 Raziskujem stari svet 7, samostojni delovni zvezek (Rokus Klett)..14,00 € 

EAN: 9789612716578 

 S. Fošnarič, D. Slukan, J. Virtič : Tehnika in tehnologija 7, delovni zvezek 

z delovnim gradivom (Izotech)……………………...…………..........22,00 € 

EAN: 9789619104835 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    Skupaj: 61,60 € 

 
NA ŠOLI si iz sklada učbenikov brezplačno izposodite:  

 Sreča se mi v pesmi smeje (berilo)  (MKZ) 

 Skrivnosti števil in oblik 7 – učb. in zbirka nalog, 2 dela (Rokus 

Klett) 

 Glasba danes in nekoč 7 – (Rokus Klett)  

 Likovno izražanje 7 (Debora)  

 Aktivno v naravoslovje 2 (DZS) 

 Raziskujem preteklost 7 (Rokus Klett) 

 Domovinska in državljanska kultura in etika (MKZ) 

 Teh. in tehnologija 7 (Izotech) 


