
 

Učbenike bodo vsi učenci za šolsko leto 2020/2021 dobili iz učbeniškega sklada brezplačno, delovne zvezke kupite 
vse, razen z zvezdico označene delovne zvezke kupite le tiste, ki jih bo otrok potreboval, šolske potrebščine pa 
kupite le tiste, ki jih otrok nima. 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 
 

UČBENIŠKI SKLAD 

PREDMET AVTOR NASLOV ZALOŽBA 

angleščina D. Goodey et al. Messages 3 – New Edition ROKUS 

matematika J. Berk et al. Skrivnosti števil in oblik 8 ROKUS 

zgodovina A .Mirjanič et al. Raziskujem preteklost 8 ROKUS KLETT 

geografija H. Verdev et al. Raziskujem novi svet 8 ROKUS 

fizika B. Bezenc et al. Moja prva fizika 1 MODRIJAN 

kemija A. Smrdu et al. Od atoma do molekul JUTRO 

biologija M. Svečko Spoznavam svoje telo  DZS 

tehnika in 
tehnologija 

D. Pešakovič et al. Prava tehnika 8 ROKUS KLETT 

domovinska in 
državljanska 
kultura in etika 

M. Avbelj Jaz, midva, mi 8 ROKUS KLETT 

*obdelava gradiv: 
umetne snovi 

D. Slukan, et al. Obdelava gradiv. Umetne snovi za OIP IZOTECH 

*nemščina 2 G. Motta Wir 2 za OIP ROKUS KLETT 

*sodobna priprava 
hrane 

M. Suwa Stanojević Sodobna priprava hrane za OIP I2 

 

DELOVNI ZVEZKI 

PREDMET AVTOR NASLOV ZALOŽBA EAN 

slovenščina P. Kodre Od glasov do knjižnih svetov 8 – SDZ ROKUS 9789612717858 

angleščina D. Goodey et al. Messages 3 – New Edition – DZ s CD-jem ROKUS 3831075927452 

matematika Več avtorjev Skrivnosti števil in oblik – SDZ, 5 delov ROKUS 9789612716394 

zgodovina A. Mirjanič et al. Raziskujem preteklost 8 – DZ ROKUS 9789612710101 

geografija H. Verdev et al. Raziskujem novi svet 8 – DZ ROKUS 9789612099992 

kemija A. Smerdu Od molekule do makromolekule – DZ JUTRO 9789616746571 

*obdelava gradiv: 
umetne snovi 

D. Slukan et al 
Obdelava gradiv: Umetne snovi – DZ z gradivi 
za OIP 

IZOTECH 9789619158913 

*nemščina 2 G. Motta Wir 2 – DZ za OIP ROKUS KLETT 9789612714185 

 

  



 

Učbenike bodo vsi učenci za šolsko leto 2020/2021 dobili iz učbeniškega sklada brezplačno, delovne zvezke kupite 
vse, razen z zvezdico označene delovne zvezke kupite le tiste, ki jih bo otrok potreboval, šolske potrebščine pa 
kupite le tiste, ki jih otrok nima. 

 

OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE 

PREDMET POTREBŠČINE ŠTEVILO  

slovenščina A4 – veliki črtani zvezek 1 

matematika 
A4 – veliki zvezek nizki karo  
geotrikotnik, ravnilo – šablona, šestilo, svinčnik HB, šilček, radirka, lepilo, škarje, 
dvovrstično računalo  

2 
1 
1 

angleščina A4 – veliki črtani zvezek 1 

zgodovina A4 – veliki črtani zvezek 1 

geografija A4 – veliki črtani zvezek 1 

biologija A4 – veliki črtani zvezek 1 

fizika A4 – veliki zvezek nizki karo, žepno računalo, geometrijsko orodje 1 

kemija A4 – veliki črtani zvezek 1 

domovinska in 
državljanska 
kultura in etika 

A4 – veliki črtani zvezek, lepilni trak 1 

tehnika in 
tehnologija 

2 različna trikotnika 2 

glasbena umetnost A4 – veliki črtani zvezek iz 7. razreda 1 

šport 
vrečka iz blaga, športne kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, šolski copati z 
nedrsečim podplatom, športni copati za zunanjo uporabo, elastike za spenjanje dolgih 
las 

1 

*nemščina 2 A4 – veliki črtani zvezek, prozorna mapa 1 

*sodobna priprava 
hrane 

A4 – veliki črtani zvezek, prozorna mapa 1 

*poskusi v kemiji A4 – mapa za vpenjanje 1 
 


