
ŠESTI RAZRED 
 

SEZNAM UČNIH GRADIV  
 

 

Predmet  Naslov učbenika  Vrednost 

ANGLEŠČINA 
J. Skela, A. Gvardjančič, D. Marguč: TOUCHSTONE 6 NEW, učbenik za 
angleščino v 6. razredu osnovne šole, ZALOŽBA OBZORJA  

18,50 € 

GLASBENA 
UMETNOST 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik za glasbeno umetnost 
v 6. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT   

19,50 € 

GEOGRAFIJA 
H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, Novo potovanje, prenova 2018, 
učbenik za geografijo v 6. razredu, ROKUS KLETT 

19,10 € 

ZGODOVINA  
H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino za 6. 
razred osnovne šole, ROKUS KLETT  

19,50 € 

NARAVOSLOVJE 
G. Torkar, I. Devetak, M. Kovič, DOTIK NARAVE 6, učbenik za 
naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, pren. 2018 

17,50 € 

Učenci si učbenike izposodijo v šolski knjižnici – brezplačno. Vrnejo jih ob koncu šolskega leta ali 
ob prešolanju. 

 
Predmet  Naslov delovnega zvezka   Cena  

SLOVENŠČINA 

P. Avber, D. Dolenc: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6; samostojni 

delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost v 6. razredu 

osnovne šole; 2. izdaja. ROKUS KLETT. EAN 9789612717834   

18,80 € 

MATEMATIKA 

T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, 

samostojni delovni zvezek, 4 deli. ROKUS KLETT. EAN 

9789612716691, 3831075925717 

20,00 € 

ANGLEŠČINA 
J. Skela, A. Gvardjančič, D. Marguč: TOUCHSTONE 6 NEW, delovni 
zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole. ZO. EAN : 
9789612305345 

17,50 € 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

S. Fošnarič, et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6; delovni zvezek z 

delovnim gradivom za tehniko in tehnologijo v 6. razredu osnovne 

šole. IZOTECH. EAN 9789619104859   

22,00 € 

 78,30 € 

Delovne zvezke kupijo starši v kateri koli knjigarni. 
 
 

POTREBŠČINE  
 

1. SLOVENŠČINA  

− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni 

− zvezek: mali format, črtasti, 60-listni 
 

http://www.knjigarna.com/raziskujem-zemljo-82


2. MATEMATIKA 

− zvezek: veliki format, mali karo, 80-listni 

− geometrijsko orodje: geotrikotnik, šestilo, ravnilo 

− svinčnik, radirka, barvice, kemični svinčnik 

− vložna mapa 
 

3. ANGLEŠČINA 

− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni 
 

4. LIKOVNA UMETNOST 

− zvezek, veliki format, brezčrtni, 40-listni 

− risalni blok (20 listov)  

− tempera barve, čopiči (1 akvarelni, 2 ploščata)  

− voščenke 

− kolaž papir  

− lepilo, škarje 

− flomastri, svinčnik 2B  

− das masa (500 g) navadna 
 

5. GLASBENA UMETNOST 

− zvezek: veliki format, črtasti, 80-listni 
 

6. GEOGRAFIJA 

− zvezek: veliki format, črtasti, 40-listni 
 

7. ZGODOVINA  

− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni 
 

8. NARAVOSLOVJE 

− zvezek: veliki format, črtasti, 80-listni 
 

9. TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  

− zvezek: veliki format, brezčrtni, 60-listni (zvezek bo še za 7. in 8. razred)  

− geometrijsko orodje (kot za matematiko) 
 

10. GOSPODINJSTVO 

− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni (možen prenos iz 5. razreda) 
 

11. ŠPORT 
Športna oprema (športno opremo si učenke in učenci oblečejo pred poukom športa, torej ne telovadijo v 
tistem, kar imajo oblečeno na sebi v času ostalih ur pouka): 

− trenirka, dolge/kratke telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi 

− šolski copati z nedrsečim podplatom za telovadnico ali športni copati, ki se uporabljajo 
samo v telovadnici 

− športni copati za vadbo na prostem 
 
 

 


