
7. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE  GRIŽE 

Šolsko leto 2020/21 

 
Predmet Šola – učbeniški sklad Kupijo starši – 78,30 € 

Slovenščina Sreča se mi v pesmi smeje, berilo 7, učbenik za 
književnost, MKZ – 17,90€ 

Slovenščina v oblaku 7, samostojni DZ za 
slovenščino, Rokus Klett – 17,90 €  

(9789612717919) 

Matematika Matematika 7, učbenik za matematiko v 7. 

razredu, MKZ – 18,90 (9789610153405) 
 

Angleščina  Messages 2 New edition, učbenik za 
angleščino v 7. razredu osnovne šole,  Rokus 

Klett – 16,50 € (3831075927278) 

Geografija  Raziskujem stari svet 7, samostojni DZ, 

Rokus Klett – 11,50 € (9789612716578) 

Atlas sveta za OŠ in SŠ, MKZ (od lani)  
Zgodovina Potujem v preteklost 7, učbenik, Rokus Klett – 

18,90 (9789612719395) 
 

Državljanska in 

domovinska 

vzgoja ter etika 

JAZ, MIDVA, MI 7, učbenik za domovinsko in 

državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne 

šole, Rokus-Klett, novo - 12,50 (9789612718541) 

 

Naravoslovje  Naravoslovje 7, samostojni delovni zvezek, 
2019 MKZ – 12,90 € (9789610153467) 

Tehnika in 

tehnologija 

Fošnarič…Tehnika in tehnologija 7, učbenik 

za tehniko in tehnologijo v 7. razredu 

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, 
IZOTECH – 13,50 (978961740272)  

Fošnarič…Tehnika in tehnologija 7, 

delovni zvezek z delovnimi gradivi za 

tehniko in tehnologijo v 7. razredu 
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, 

IZOTECH – 19,50 € (9789619104835) 

Izbirni predmeti: Nemščina: Maximal 1, delovni zvezek s priloženo kodo 18,90€ (3831075927957) in 

A4 črtan zvezek, Likovno snovanje – 3 € (položnica)  
 

 

Šolske potrebščine: 

 

SLJ– 2 x zvezek A4 črtan, mapa s sponko, A4 beli 
listi, črtalnik 

TJA – zvezek A4 črtan, zvezek A5 črtan (lahko od 
lani – slovarček) 

DDE – zvezek A4 črtan MAT– 1x zvezek A4 nizki karo (60 listni), 

kovinsko šestilo, geo trikotnik (trda plastika), 

kalkulator, selotejp, škarje, lepilo 

NAR- zvezek A4 črtan GEO – zvezek A4 črtan 

ZGO – zvezek A4 črtan  
Nedrseči šolski copati 

 

 

Opomba: Po sklepu Sveta staršev, 26. 5. 2020, bomo za Fimo maso, barvni tuš, glino in 

dodatni likovni material v šolskem letu 2020/21 dodatno pobirali 12 € na učenca (plačilo po 

položnici).  
 


