
 

Cesta na Dobravo 28 

8290 Sevnica 

Telefon: 07 81 41-287 

GSM: 051 604 290 

E-mail: os.ag-sevnica@guest.arnes.si 

 

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH 

ZVEZKOV – ŠOLSKO LETO 2021/22 
 

 

Ravnatelj OŠ Ane Gale je 31. 5. 2021 pridobil pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 

 

1. razred 

NIS 

T. Klemenčič, U. Bastarda Božič: Čarobni Svet 

pravljic, berilo 

Zagotovi učbeniški 

sklad 

S. Gaberšek: Matematika 1, učbenik 

M. Džukic: Spoznavanje okolja 1 

S. Gaberšek: Matematika 1, 1. in 2. del (delovni 

zvezek) 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

 

SLOVENŠČINA 

- 2 velika (A4) brezčrtna zvezka – 

književnost, jezik (za lepljenje delovnih 

listov) 

 

MATEMATIKA: 

- 2 velika (A4) karo zvezka (veliki 

karo 1 cm x 1 cm) 

- ravnilo NOMA 1 (mala šablona) 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

- 1 velik (A4) brezčrten zvezek  

 

GLASBENA UMETNOST: 

- 1 velik (A4) brezčrten zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST: 

- risalni blok 

- čopiči različnih velikosti (ploščati 

in okrogli) + lonček za čopiče 

- paleta za mešanje barv 

- kolaž papir 

- DAS masa 

 

ŠPORT: 

- športni copati (za zunaj) 

- kratke hlače in majica 

- manjša vreča iz blaga za 

shranjevanje in prenos športne opreme 

 

OSTALE POTREBŠČINE:  

- peresnica 

- šilček 

- radirka 

- barvice (debele) 

- svinčnik HB 

- lepilo UHO v stiku 

- mapa s trdimi platnicami 

- šolski copati 



 

Cesta na Dobravo 28 

8290 Sevnica 

Telefon: 07 81 41-287 

GSM: 051 604 290 

E-mail: os.ag-sevnica@guest.arnes.si 

 

2. razred 

NIS 

H. Zupančič, M. Šmid: Postani junak zgodb, berilo 

Zagotovi učbeniški 

sklad 

H. Jeršan Kojek, D. Škof Pavlinec: Pajkec Piko 

posluša, govori, bere, piše, učbenik 

A.Vidic Grmek: Spoznavanje okolja 2, učbenik 

A.Vouk: Matematika 2, delovni zvezek 

H. Jeršan Kojek, D. Škof Pavlinec: Pajkec Piko 

posluša, govori, bere, piše, delovni zvezek 

 

Ravnatelj OŠ Ane Gale je 31. 5. 2021 pridobil pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 

 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

 

SLOVENŠČINA: 

- 1 velik (A4) brezčrten zvezek  (za 

lepljenje delovnih listov) 

- 2 velika (A4) zvezka z vmesno črto 

na obeh straneh (Lili in Bine ali Tako 

lahko) 

 

MATEMATIKA: 

- 2 velika (A4) karo zvezka (veliki 

karo 1 cm x 1 cm) 

- ravnilo NOMA 1 (mala šablona) 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

- 1 velik (A4) črtan zvezek  

NIS 

 

GLASBENA UMETNOST: 

- 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST: 

- risalni blok 

- čopiči različnih velikosti (ploščati 

in okrogli) + lonček za čopiče 

- paleta za mešanje barv 

- kolaž papir 

- DAS masa 

 

ŠPORT: 

- športni copati (za zunaj) 

- kratke hlače in majica 

- manjša vreča iz blaga za 

shranjevanje in prenos športne opreme 

 

OSTALE POTREBŠČINE:  

- peresnica  

- svinčnik HB 

- šilček  

- lepilo UHO v stiku 

- radirka  

- mapa s trdimi platnicami 

- barvice  

- šolski copati 

 

  



  

 

3. razred 

NIS 

M. Šmid, H. Zupančič: Pojdi z menoj v svet 

zgodb, berilo 
Zagotovi učbeniški 

sklad 
H. Jeršan Kojek, D. Škof Pavlinec: Pajkec Piko 

posluša, govori, bere, piše, učbenik 

U. Lah: Spoznavanje okolja 3, učbenik 

H. Jeršan Kojek, D. Škof Pavlinec: Pajkec Piko 

posluša, govori, bere, piše, delovni zvezek* 
18,55 EUR (Ž) 

A. Vouk: Matematika 3, DZ za matematiko* 18,90 EUR (V) 

V primeru, da bo Ministrstvo zagotovilo sredstva, bodo delovni zvezki za starše brezplačni. 

 

Ravnatelj OŠ Ane Gale je 31. 5. 2021 pridobil pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

 

SLOVENŠČINA: 

- 1 velik (A4) brezčrten zvezek  (za 

lepljenje delovnih listov) 

- 2 velika (A4) zvezka z vmesno črto 

na obeh straneh (Lili in Bine ali Tako 

lahko) 

 

MATEMATIKA: 

- 2 velika (A4) karo zvezka (veliki 

karo 1 cm x 1 cm) 

- ravnilo NOMA 2 (velika šablona) 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

- 1 velik (A4) črtan zvezek  

 

GLASBENA UMETNOST: 

- 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST: 

- risalni blok 

- čopiči različnih velikosti (ploščati 

in okrogli) + lonček za čopiče 

- paleta za mešanje barv 

- kolaž papir 

- DAS masa 

 

ŠPORT: 

- športni copati (za zunaj) 

- kratke hlače in majica 

- manjša vreča iz blaga za 

shranjevanje in prenos športne opreme 

 

OSTALE POTREBŠČINE:  

- peresnica  

- svinčnik HB 

- šilček 

- lepilo UHO v stiku 

- radirka 

- mapa s trdimi platnicami 

- barvice  

- šolski copati 

  



  

 

4. razred 

NIS 

N. Vidmar: Na potep v deželo besed – berilo 

Zagotovi učbeniški 

sklad 

S. Grča Planinšek, P. Lotrič: Planet črkosned – 

učbenik 

N. Berden, M Gvardjančič: Naša matematika, 

učbenik 1. in 2. del 

D. Škof Pavlinec, H. Jeršen: To je moja družba, 

učbenik za družboslovje 

S. Grča Planinšek, P. Lotrič: Planet črkosned – 

delovni zvezek 
11,92 EUR (Ž) 

N. Berden, M Gvardjančič: Naša matematika, 

učbenik 1. in 2. del – delovni zvezek 
28,35 EUR (V) 

D. Škof Pavlinec, H. Jeršen: To je moja družba, 

delovni zvezek 
7,87 EUR (V) 

 

Ravnatelj OŠ Ane Gale je 31. 5. 2021 pridobil pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

 

SLOVENŠČINA: 

- 1 velik (A4) brezčrten zvezek  (za 

lepljenje delovnih listov) 

- 2 velika (A4) zvezka z vmesno črto 

na obeh straneh (Lili in Bine ali Tako 

lahko) 

 

MATEMATIKA: 

- 2 velika (A4) karo zvezka (veliki 

karo 1 cm x 1 cm) 

- ravnilo NOMA 2 (velika šablona) + 

geotrikotnik 

 

DRUŽBOSLOVJE: 

- 1 velik (A4) črtan zvezek  

 

NARAVOSLOVJE: 

- 1 veli (A4) črtan zvezek 

 

GLASBENA UMETNOST: 

- 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST: 

- risalni blok 

- čopiči različnih velikosti (ploščati 

in okrogli) + lonček za čopiče 

- paleta za mešanje barv 

- kolaž papir 

- DAS masa 

 

ŠPORT: 

- športni copati (za zunaj) 

- kratke hlače in majica 

- manjša vreča iz blaga za 

shranjevanje in prenos športne opreme 

 

OSTALE POTREBŠČINE:  

- peresnica  

- svinčnik HB 

- šilček  

- lepilo UHO v stiku 

- radirka 

- mapa s trdimi platnicami 

- barvice  

- šolski copati 

  



  

 

5. razred 

NIS 

Grča Planinšek, S. Brez zmede sejemo besede: 

učbenik za slovenščino za peti razred osnovne šole. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Zagotovi učbeniški 

sklad 

Lušina, I. Branje kot čudežno potovanje: berilo za 5. 

razred osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Dolenc, E. Družboslovje 5: učbenik za družboslovje za 

5. razred osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za 

šolstvo. 

Cizej, V., Kalan, M., Skribe-Dimec, D. Naravoslovje 5: 

učbenik za 5. razred osnovne šole.Ljubljana: Zavod 

RS za šolstvo. 

Kramar, B. Gospodinjstvo 5: učbenik za 5. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Grča Planinšek, S. Brez zmede sejemo besede: delovni 

zvezek za slovenščino za peti razred osnovne šole. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

14,39 EUR (V) 

Bajc Beden, N: Matematika 5, 1. in 2. del: 21,52 EUR (Ž) 

 

Ravnatelj OŠ Ane Gale je 31. 5. 2021 pridobil pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

SLOVENŠČINA 

• 2 velika (A4) zvezka z vmesno črto 

na obeh straneh (Lili in Bine ali Tako 

lahko) 

 

MATEMATIKA 

• 2 velika (A4) karo zvezka (veliki 

karo 1 cm x 1 cm) 

• ravnilo NOMA 2 (velika šablona) 

• geotrikotnik 

 

DRUŽBOSLOVJE 

• 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

NARAVOSLOVJE 

• 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

GOSPODINJSTVO 

• 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

GLASBENA UMETNOST 

• 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST 

• risalni blok 

• čopiči različnih velikosti (ploščati 

in okrogli) + lonček za čopiče 

• paleta za mešanje barv 

• kolaž papir 

• DAS masa 

 

ŠPORT 

• športni copati (za zunaj) 

• kratke hlače in majica 

• manjša vreča iz blaga za 

shranjevanje in prenos športne opreme 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

• peresnica 

• svinčnik HB 

• šilček 

• lepilo v stiku 

• škarje 

• radirka 

• mapa s trdimi platnicami 

• barvice  

• šolski copati 

• nalivno pero in vložki za nalivno 

pero 

 

  



  

 

6. razred 

NIS 

Grča Planinšek, S. Vesolje besed – veselje besed. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Zagotovi učbeniški 

sklad 

Ferlinc, I., Modrič, N. Domišljijski svet mavričnih 

besed: berilo za 6. razred osnovne šole. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo. 

Zupančič, H., Vališer, A. Družboslovje 6: učbenik za 

družboslovje za 6. razred osnovne šole. Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo. 

Dolenc, E. Naravoslovje 6: učbenik za 6. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Kramar, B. Gospodinjstvo 6: učbenik za 6. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Grča Planinšek, S. Vesolje besed – veselje besed: 

delovni zvezek za slovenščino za šesti razred osnovne 

šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

12,31 EUR (Ž) 

Čimžar, A., Krt, M. Matematika 6: delovni zvezek za 

6. razred osnovne šole. Ljubljana: Zavod za šolstvo. 
22,05 EUR (V) 

 

Ravnatelj OŠ Ane Gale je 31. 5. 2021 pridobil pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

 

SLOVENŠČINA 

• 2 velika (A4) zvezka z vmesno črto 

na obeh straneh (Lili in Bine ali Tako 

lahko) 

 

MATEMATIKA 

• 2 velika (A4) karo zvezka (veliki 

karo 1 cm x 1 cm) 

• ravnilo NOMA 2 (velika šablona) 

• geotrikotnik 

• šestilo 

 

DRUŽBOSLOVJE 

• 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

NARAVOSLOVJE 

• 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

GOSPODINJSTVO 

• 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

GLASBENA UMETNOST 

• 1 velik (A4) črtan zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST 

• risalni blok 

• čopiči različnih velikosti (ploščati 

in okrogli) + lonček za čopiče 

• paleta za mešanje barv 

• kolaž papir 

• DAS masa 

 

ŠPORT 

• športni copati (za zunaj) 

• kratke hlače in majica 

• manjša vreča iz blaga za 

shranjevanje in prenos športne opreme 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

• peresnica 

• svinčnik HB 

• šilček 

• lepilo v stiku 

• škarje 

• radirka 

• mapa s trdimi platnicami 

• barvice  

• šolski copati 

• nalivno pero in vložki za nalivno 

pero 

 

  



  

 

7. razred 

NIS 

Florina Erbeli: My English 1, učbenik 

Zagotovi učbeniški 

sklad 

Kramar, B. Gospodinjstvo 7: učbenik za 7. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Dundek V. Tehnika in tehnologija 7, učbenik 

Mrlak E., Vališer A.: Poleti z menoj med besede, 

berilo za 7. razred 

Ujc D., Kako povem, kako napišem, učbenik za 7. 

razred 

Mlačnik M.: Matematika 1. in 2. del, učbenik 

Skumavc G.: Naravoslovje 7, učbenik 

Farič R.; Vališer A., Družboslovje 7, učbenik 

Florina Erbeli: My English, delovni zvezek 10,50 EUR (V) 

Dundek V. Tehnika in tehnologija, delovni zvezek 6,06 EUR (Ž) 

Ujc D., Kako povem, kako napišem, delovni zvezek za 

7. razred 
9,45 EUR (V) 

Mlačnik M. Matematika 7, delovni zvezek 10,94 EUR (Ž) 

 

Ravnatelj OŠ Ane Gale je 31. 5. 2021 pridobil pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 

 

PREDMET POTREBŠČINE 

SLOVENŠČINA 2 velika črtana zvezka 

MATEMATIKA 1 velik brezčrtni zvezek, 1velik karo zvezek ( velike kare ), 

GEO trikotnik, šestilo 

DRUŽBOSLOVJE 1 velik črtan zvezek 

NARAVOSLOVJE 1 velik črtan zvezek 

GOSPODINJSTVO 1 velik črtan zvezek 

ANGLEŠČINA 1 velik črtan zvezek 

GLASBENA 

UMETNOST 

1 velik črtan zvezek 

LIKOVNA 

UMETNOST 

Komplet čopičev, vodene barvice, blok risalnih listov, 1x 

DAS masa 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

Daljše ravnilo, trda mapa, 10 belih listov A4 

ŠPORTNA 

VZGOJA 

Trenerka spodnji del, športne copate za dvorano, 

športna majica in kratke hlače ter vrečka iz blaga za 

nošenje opreme v dvorano 

 

 

PERESNICA: dva svinčnika HB, radirka, šilček, rdeč in zelen kemični svinčnik, 

nalivno pero, brisač tinte, bombice za nalivno pero, šolski copati. 

 

TRDA MAPA ZA OBVESTILA, ki jo nosi v torbi 
 

 

 

  



  

 

8. razred 

NIS 

Jamnik M., Mrlak E., Vališer A.: Poleti z menoj med 

besede, berilo za 8. razred 

Zagotovi učbeniški 

sklad 

Hrovat D., Kako povem, kako napišem, učbenik za 8. 

razred 

Kramar, B. Gospodinjstvo 8: učbenik za 8. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Dundek V. Tehnika in tehnologija 8, učbenik 

Prosen Zupančič H., Blazinšek A.: My English 2, 

učbenik 

Vališer A., Zupančič H.: Družboslovje 8, učbenik 

Graviloska M.: Matematika 8, učbenik 

Britovšek M., Gavrilovska M., Vališer A.: 

Naravoslovje 1. in 2. del, učbenik 

Hrovat D., Kako povem, kako napišem, delovni 

zvezek za 8. razred 
12,92 EUR (Ž) 

Graviloska M.: Matematika 8, delovni zvezek 20,89 EUR (Ž) 

Prosen Zupančič H., Blazinšek A.: My English 2, 

delovni zvezek 
9,08 EUR (Ž) 

Dundek V. Tehnika in tehnologija 8, delovni zvezek 6,06 EUR (Ž) 

 

Ravnatelj OŠ Ane Gale je 31. 5. 2021 pridobil pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 

 

PREDMET POTREBŠČINE 

SLOVENŠČINA 2 velika črtana zvezka 

MATEMATIKA 1 velik brezčrtni zvezek, 1velik karo zvezek ( velike kare ), 

GEO trikotnik, šestilo 

DRUŽBOSLOVJE 1 velik črtan zvezek 

NARAVOSLOVJE 1 velik črtan zvezek 

GOSPODINJSTVO 1 velik črtan zvezek 

ANGLEŠČINA 1 velik črtan zvezek 

GLASBENA 

UMETNOST 

1 velik črtan zvezek 

LIKOVNA 

UMETNOST 

Komplet čopičev, vodene barvice, blok risalnih listov, 1x 

DAS masa 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

Daljše ravnilo, trda mapa, 10 belih listov A4 

ŠPORTNA 

VZGOJA 

Trenerka spodnji del, športne copate 

 za dvorano, športna majica in kratke hlače ter vrečka iz 

blaga za nošenje opreme v dvorano 

 

 

PERESNICA: dva svinčnika HB, radirka, šilček, rdeč in zelen kemični svinčnik, 

nalivno pero, brisač tinte, bombice za nalivno pero, šolski copati. 

 

TRDA MAPA ZA OBVESTILA, ki jo nosi v torbi 
 

 

 



  

 

9. razred 

NIS 

Gajšek M.: Pozdravljena mladost, berilo za 9. razred 

Zagotovi učbeniški 

sklad 

Langerholc D., Kako povem, kako napišem, učbenik 

za 9. razred 

Kramar, B. Gospodinjstvo 9: učbenik za 9. razred 

osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Dundek V. Tehnika in tehnologija 9, učbenik 

Prosen Zupančič H., Blazinšek A.: My English 3, 

učbenik 

Dimitrovič N., Frlinc I., Gorše A., Vališer A., Zupančič 

H.: Družboslovje 9, učbenik 

Stare A.: Matematika 9, učbenik 

Vrtačnik Žveplan.: Naravoslovje 9, učbenik 

Langerholc D., Kako povem, kako napišem, delovni 

zvezek za 9. razred 
13,65 EUR (V) 

Stare A.: Matematika 9, delovni zvezek 15,75 EUR (V) 

Prosen Zupančič H., Blazinšek A.: My English 3, 

delovni zvezek 
10,35 EUR (Ž) 

 

Ravnatelj OŠ Ane Gale je 31. 5. 2021 pridobil pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred. 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 9. RAZRED NIS 

 

PREDMET POTREBŠČINE 

SLOVENŠČINA 2 velika črtana zvezka 

MATEMATIKA 1 velik brezčrtni zvezek, 1velik karo zvezek ( velike kare ), 

GEO trikotnik, šestilo 

DRUŽBOSLOVJE 1 velik črtan zvezek 

NARAVOSLOVJE 1 velik črtan zvezek 

GOSPODINJSTVO 1 velik črtan zvezek 

ANGLEŠČINA 1 velik črtan zvezek 

GLASBENA 

UMETNOST 

1 velik črtan zvezek 

LIKOVNA 

UMETNOST 

Komplet čopičev, vodene barvice, blok risalnih listov, 1x 

DAS masa 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

Daljše ravnilo, trda mapa, 10 belih listov A4 

ŠPORTNA 

VZGOJA 

Trenerka spodnji del, športne copate 

 za dvorano, športna majica in kratke hlače ter vrečka iz 

blaga za nošenje opreme v dvorano 

 

 

PERESNICA: dva svinčnika HB, radirka, šilček, rdeč in zelen kemični svinčnik, 

nalivno pero, brisač tinte, bombice za nalivno pero, šolski copati. 

 

TRDA MAPA ZA OBVESTILA, ki jo nosi v torbi 


