
OŠ Simona Jenka Kranj  

Šolsko leto 2021/2022 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 7. RAZRED 

 
Učenci in učenke  OŠ Simona Jenka Kranj si bodo za šolsko leto 2021/2022 lahko izposodili 
naslednji učbeniški  komplet: 
 

 

BERILO 7, SREČA SE MI V PESMI SMEJE, učbenik za slovenščino-književnost v 7. 
razredu osnovne šole, Avtor: Berta Golob, Mojca Honzak, Vida Medved Udovič, Igor 
Saksida  
17,90 €  
Založba: Mladinska knjiga Založba, EAN: 9789610108313 

 

  

 

TOUCHSTONE 7, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole, Avtor: Janez Skela, 
Lori King-Videtič  
19,00 €  
 Založba: Založba Tangram, d.o.o., EAN: 9789616239479 

 

 

GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole, Avtor: 
Jurij Senegačnik  
13,90 €  
Založba: MODRIJAN ZALOŽBA, d.o.o., EAN: 9789612413187 

 

 
RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik z dodatkom za zgodovino v 7. Razredu 

osnovne šole, Avtor: Damjan Snoj, Jelka Razpotnik     18,85 €  
 Založba: Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN: 9789612712297 
 

 

Glasba 7, učbenik s CD-ji za glasbeno umetnost v 7. razredu OŠ, Avtor: Ivan Vrbančič, 
Mira Prel, Jelka Veit  
17,40 €  
Založba: Mladinska knjiga Založba, EAN: 9789610131977 

Izbirni predmet Nemščina - POMEMBNA INFORMACIJA 

Učbenik za izbirni predmet Nemščina učenci prejmejo v učbeniškem skladu najkasneje v 

prvem tednu novega šolskega leta. Konec tekočega šolskega leta lahko starši učbenik 

odkupijo od šole za 2/3 prodajne cene in v tem primeru lahko učenec v učbenik rešuje 

naloge. Učbenik, ki ga starši ne bodo želeli odkupiti, mora učenec konec tekočega šolskega 

leta vrniti v učbeniški sklad nepoškodovan in nepopisan, sicer šola zaračuna odškodnino. 

http://www.emka.si/berilo-7-sreca-se-mi-v-pesmi-smeje-ucbenik-za-slovenscino-knjizevnost-v-7-razredu-osnovne-sole/PR/49515,18327
http://www.emka.si/berilo-7-sreca-se-mi-v-pesmi-smeje-ucbenik-za-slovenscino-knjizevnost-v-7-razredu-osnovne-sole/PR/49515,18327
http://www.emka.si/touchstone-7-ucbenik-za-anglescino-v-7-razredu-os/PR/44972,18330
http://www.emka.si/geografija-evrope-in-azije-ucbenik-za-7-razred-os/PR/49356,18334
http://www.emka.si/raziskujem-preteklost-7-ucbenik-z-dodatkom-za-zgodovino-v-7-razredu-osnovne-sole/PR/1518082,18329
http://www.emka.si/raziskujem-preteklost-7-ucbenik-z-dodatkom-za-zgodovino-v-7-razredu-osnovne-sole/PR/1518082,18329
http://www.emka.si/glasba-7-ucbenik-s-cd-ji-za-glasbeno-umetnost-v-7-razredu-os/PR/1828035,24289
http://www.emka.si/berilo-7-sreca-se-mi-v-pesmi-smeje-ucbenik-za-slovenscino-knjizevnost-v-7-razredu-osnovne-sole/PR/49515,18327
http://www.emka.si/touchstone-7-ucbenik-za-anglescino-v-7-razredu-os/PR/44972,18330
http://www.emka.si/geografija-evrope-in-azije-ucbenik-za-7-razred-os/PR/49356,18334
http://www.emka.si/glasba-7-ucbenik-s-cd-ji-za-glasbeno-umetnost-v-7-razredu-os/PR/1828035,24289


 Magnet 1: založba Rokus, delovni učbenik ISBN/EAN: 9789612099589 , 16,10 €  

 
 
Starši poskrbijo za naslednje delovne zvezke in ostale potrebščine 
 

 

SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu 
osnovne šole (NOVO), Avtor: Vesna Kumer, Andreja Markovič, Maja Šebjanič 
Oražem, Mojca Smolej, Irena Hodnik, Črt Močivnik  
17,90 €  
Založba: Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN: 9789612717919 

 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7 - POSODOBLJENA IZDAJA samostojni delovni zvezek 
v 5 delih za matematiko v 7. razredu (tiskano na FSC papirju) založba: ROKUS-KLETT, avtorji: 
T. Končan, V. Moderc, R. Strojan  EAN: 9789612716707                                 17,90 EUR  

 

 

Touchstone 7, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu osnovne šole, Avtor: Janez Skela  
15,90 €  
Založba: Založba Tangram Ean: 9789616239868  
 

 

NARAVOSLOVJE 7, samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v 7. razredu 

osnovne šole, Iztok Tomažič , Sašo Žigon , Andrej Godec; ISBN/EAN: 9789610153467    

13,90€ 

Izbirni predmet Nemščina 

Delovni zvezek za izbirni predmet Nemščina, gradivo naroči šola, starši plačajo po položnici. 

 DZ ISBN/EAN: 9789612099954, 15,80 € 

http://www.emka.si/slovenscina-v-oblaku-7-samostojni-delovni-zvezek-za-slovenscino-v-7-razredu-osnovne-sole/PR/2289570,18310
http://www.emka.si/slovenscina-v-oblaku-7-samostojni-delovni-zvezek-za-slovenscino-v-7-razredu-osnovne-sole/PR/2289570,18310
http://www.emka.si/touchstone-7-delovni-zvezek-za-anglescino-v-7-razredu-osnovne-sole/PR/1692086,18313
http://www.emka.si/slovenscina-v-oblaku-7-samostojni-delovni-zvezek-za-slovenscino-v-7-razredu-osnovne-sole/PR/2289570,18310


 

ATLAS SVETA ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO 
Karel Natek     37,99 €    9789610159292 - Mladinska Knjiga  
 

 

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 
(za slo lahko iz preteklega leta) 
mali, 50 – listni, črtasti – 2x (za slo lahko iz 
preteklega leta) 
veliki, 80 – listni, črtasti – 7x 
veliki, 80 – listni, mali karo(5 x 5mm) – 1x 

 
ŠPORT:  športna oprema 

 
LIKOVNA UMETNOST: 

V šoli bodo prejeli linolej ploščo za grafiko in 
glino. (plačilo bo po položnici) 
- 5 risalnih listov (v mapi) 
- 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 in držalo), 
 -črni tuš 
-lepilo 
 

 

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

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/atlas-sveta-za-o%C5%A1-in-s%C5%A1-nova-p-9789610159292
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/karel-natek-4410

