
OŠ Simona Jenka Kranj 
Šolsko leto 2019/2020 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 6. RAZRED 

 
Učenci in učenke OŠ Simona Jenka Kranj si bodo za šolsko leto 2019/2020 lahko izposodili 
 naslednji učbeniškikomplet: 

 

 

BERILO 6, KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za slovenščino v 6. razredu 
osnovne šole, Avtor: Berta Golob, Igor Saksida, Miha Mohor, Mojca Honzak, 
Vida Medved Udovič  
17,40 €  
Na zalogi, dobava takoj., Založba: Mladinska knjiga Založba, EAN: 
9789610106593 

 

 

TOUCHSTONE 6, učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole, Avtor: Alenka 
Gvardjančič, Dunja Marguč, Janez Skela  
18,50 €  
Predviden rok dobave: 5-7 dni, Založba: ZALOŽBA OBZORJA, D.D., EAN: 
9789612303327 

 

 

MOJA PRVA GEOGRAFIJA 6, učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne šole, 
Avtor: Jurij Senegačnik  
12,50 €  
Predviden rok dobave: 5-7 dni, Založba: Modrijan Založba, d.o.o., EAN: 
9789612416997 

  

 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovne šole 
(FSC) (PRENOVLJENO)  
17,25 €  
Predviden rok dobave: 5-7 dni, Založba: Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN: 
9789612717162 

 

 

GLASBA 6, učbenik za glasbo v šestem razredu OŠ (PRENOVLJENO), Avtor: 

Albinca Pesek  

18,40 €  

Na zalogi, dobava takoj., Založba: Mladinska knjiga Založba, EAN: 

9789610123903 

 
Starši poskrbijo za naslednje delovne zvezke in ostale potrebščine: 

 

http://www.emka.si/berilo-6-kdo-se-skriva-v-ogledalu-berilo-za-slovenscino-v-6-razredu-osnovne-sole/PR/35812,18291
http://www.emka.si/berilo-6-kdo-se-skriva-v-ogledalu-berilo-za-slovenscino-v-6-razredu-osnovne-sole/PR/35812,18291
http://www.emka.si/touchstone-6-ucbenik-za-anglescino-v-6-razredu-os/PR/50105,18294
http://www.emka.si/moja-prva-geografija-6-ucbenik-za-geografijo-v-6-razredu-osnovne-sole/PR/1518104,18296
http://www.emka.si/raziskujem-preteklost-6-ucbenik-za-zgodovino-v-6-razredu-osnovne-sole-fsc/PR/2105137,18293
http://www.emka.si/raziskujem-preteklost-6-ucbenik-za-zgodovino-v-6-razredu-osnovne-sole-fsc/PR/2105137,18293
http://www.emka.si/glasba-6-ucbenik-za-glasbo-v-sestem-razredu-osnovne-sole/PR/1569171,24287
http://www.emka.si/berilo-6-kdo-se-skriva-v-ogledalu-berilo-za-slovenscino-v-6-razredu-osnovne-sole/PR/35812,18291
http://www.emka.si/touchstone-6-ucbenik-za-anglescino-v-6-razredu-os/PR/50105,18294
http://www.emka.si/moja-prva-geografija-6-ucbenik-za-geografijo-v-6-razredu-osnovne-sole/PR/1518104,18296
http://www.emka.si/raziskujem-preteklost-6-ucbenik-za-zgodovino-v-6-razredu-osnovne-sole-fsc/PR/2105137,18293
http://www.emka.si/glasba-6-ucbenik-za-glasbo-v-sestem-razredu-osnovne-sole/PR/1569171,24287


 

TOUCHSTONE 6, delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole, Avtor: 
Janez Skela, Alenka Gvardjančič, Dunja Marguč  
16,00 €  
Predviden rok dobave: 5-7 dni, Založba: ZALOŽBA OBZORJA, D.D., EAN: 
9789612303341 

 

 

 

SLOVENŠČINA V OBLAKU 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. 
razredu osnovne šole (FSC)  
17,90 €  
Predviden rok dobave: 5-7 dni, Založba: Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN: 
9789612717087 

 

 

 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, samostojni delovni zvezek (4 deli) za 
matematiko v 6. razredu osnovne šole  
17,90 €  
Predviden rok dobave: 5-7 dni, Založba: Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN: 
9789612716691 

 
 
 

 

NARAVOSLOVJE 6, samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v 6. razredu osnovne 

šole , Iztok Tomažič , Sašo Žigon , Petra Štefanija Kavčič; ISBN/EAN: 9789610150251 

12,90 € 

 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z delovnim gradivom za 6. 
razred devetletne osnovne šole, Avtor: Samo Fošnarič, Zdenko Puncer, 
Drago Slukan, Janez Virtič  
19,50 €  
Predviden rok dobave: 5-7 dni, Založba: IZOTECH ZALOŽBA, d.o.o., EAN: 
9789619104859 

 
 

http://www.emka.si/touchstone-6-delovni-zvezek-za-anglescino-v-6-razredu-os/PR/50104,18277
http://www.emka.si/slovenscina-v-oblaku-6-samostojni-delovni-zvezek-za-slovenscino-v-6-razredu-osnovne-sole-fsc/PR/2105133,18274
http://www.emka.si/slovenscina-v-oblaku-6-samostojni-delovni-zvezek-za-slovenscino-v-6-razredu-osnovne-sole-fsc/PR/2105133,18274
http://www.emka.si/skrivnosti-stevil-in-oblik-6-samostojni-delovni-zvezek-4-deli-za-matematiko-v-6-razredu-osnovne-sole/PR/1826786,18275
http://www.emka.si/skrivnosti-stevil-in-oblik-6-samostojni-delovni-zvezek-4-deli-za-matematiko-v-6-razredu-osnovne-sole/PR/1826786,18275
http://www.emka.si/tehnika-in-tehnologija-6-delovni-zvezek-z-delovnim-gradivom-za-6-razred-devetletne-osnovne-sole/PR/46504,18285
http://www.emka.si/tehnika-in-tehnologija-6-delovni-zvezek-z-delovnim-gradivom-za-6-razred-devetletne-osnovne-sole/PR/46504,18285
http://www.emka.si/touchstone-6-delovni-zvezek-za-anglescino-v-6-razredu-os/PR/50104,18277
http://www.emka.si/slovenscina-v-oblaku-6-samostojni-delovni-zvezek-za-slovenscino-v-6-razredu-osnovne-sole-fsc/PR/2105133,18274
http://www.emka.si/skrivnosti-stevil-in-oblik-6-samostojni-delovni-zvezek-4-deli-za-matematiko-v-6-razredu-osnovne-sole/PR/1826786,18275
http://www.emka.si/tehnika-in-tehnologija-6-delovni-zvezek-z-delovnim-gradivom-za-6-razred-devetletne-osnovne-sole/PR/46504,18285


 

Atlas sveta za osnovne in srednje šole - atlas za geografijo v osnovnošolskem in 
srednješolskem izobraževanju  
34,96 €  
Na zalogi, dobava takoj., Založba: Mladinska knjiga Založba, EAN: 
9789610113393 

 

Opomba: Šola ne določa cen, cene smo povzeli, kot jih navajajo založbe. 
Založbe lahko spremenijo cene. 

 
 

ŠOLSKA TORBA 

PUŠČICA: 
nalivno pero z bombicami 
radirka, šilček 
svinčniki: trdote HB, 2H in B 
rdeč in moder kemični svinčnik 
tehnični svinčnik debeline 0,5 mm 
KOMPLET RAVNIL: 2 trikotnika, 
geotrikotnik, ravnilo 30 cm 
šestilo 
barvni svinčniki 
flomastri 
škarje, samolepilni trak, lepilo (UHU) 

 
ZVEZKI: 
veliki, 100 – listni, črtasti, trde platnice – 1x 
mali, 50 – listni, črtasti – 2x 
veliki, 80 – listni, črtasti – 2x 
veliki, 50 – listni, črtasti – 5x 
veliki, 80 – listni, mali karo(5 x 5mm) – 1x 

 
ŠPORT:  športna oprema 

 
LIKOVNA UMETNOST: 

-1 tanjši, velik črtan zvezek (za vsa 4 leta) 
-risalni blok: 10 risalnih listov  
- kolaž papir , velikost A4, 24 – barvni 
-tempera barvice - 12 kosov tempera barvice - 
posamične (3 bele, 2 rdeče, 2 modri, 2 rumeni), 
-paleta za mešanje barv,  
-komplet čopičev: ploščati št. 6,10 in 14, okrogla št. 6 
in 8… 
- voščene barvice -12 kosov 
- črni flomaster in barvni flomastri 
- risalno oglje v palčkah,  
- redis peresa- komplet (4 peresa z držalom), 
-črni tuš  
-lepilo 
Glino dobijo v šoli ( plačilo po položnici) 

 
TIT 
1 velik zvezek za 3 leta 

 

 

 

 

Potrebščin, ki so uporabne od prejšnjih let, ne kupujte na novo. 

http://www.emka.si/atlas-sveta-za-osnove-in-srednje-sole-atlas-za-geografijo-v-osnovnosolskem-in-srednjesolskem-izobrazevanju/PR/122716,19069
http://www.emka.si/atlas-sveta-za-osnove-in-srednje-sole-atlas-za-geografijo-v-osnovnosolskem-in-srednjesolskem-izobrazevanju/PR/122716,19069
http://www.emka.si/atlas-sveta-za-osnove-in-srednje-sole-atlas-za-geografijo-v-osnovnosolskem-in-srednjesolskem-izobrazevanju/PR/122716,19069

