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SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN  OSTALIH ŠOLSKIH  
POTREBŠČIN za šolsko leto 2022/23  

7. RAZRED / Osnovna šola MIREN  

DELOVNI ZVEZKI  

SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO 

KNJIŽNIH SVETOV 7 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni 

delovni zvezek za slovenščino 

9789612921132 ROKUS-KLETT 18,80 

TJA T. Hutchinson: PROJECT 2, 4. IZDAJA, delovni zvezek 

za angleščino s CD-jem + ONLINE Practice 

9780194765015 MKT 19,90 

DKE. E. Klemenčič: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 

KULTURA IN ETIKA 7, delovni zvezek, NOVO 2018 

9789617038040 I2 10,92 

TIT S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim gradivom 

9789619104835 IZOTECH 22,00 

ZGO J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7 

delovni zvezek za zgodovino 

9789612099091 ROKUS-KLETT 16,50 

 

POTREBŠČINE:  
5 x   veliki A4 črtni zvezek (NAR in GUM-lahko iz prejšnjih let, SLJ, GEO, TJA)  

2 x   veliki A4 nizki karo zvezek (MAT)  

2 x   veliki A4 brezčrtni zvezek s črtalnikom (TIT – za TIT se uporablja isti 

zvezek od 6. do 8. razreda, MAT)  

1 x   veliki A4 s sponkami in črtastimi vložnimi listi z robom (ZGO – iz 6. raz.), 

Zvezka za naravoslovje ter tehniko in tehnologijo sta lahko iz 6. razreda.  

Urejena peresnica: nalivno pero, kemični svinčniki v treh različnih barvah, svinčnik HB, 

svinčnik 4B, radirka, šilček, geotrikotnik, šestilo, konice za šestilo, tehnični svinčnik + 

minice, kovinske škarje, ovitki za zvezke  

Likovne potrebščine: kvalitetnejši risalni blok 20 listni, mehki svinčniki (4B, 6B),  

AERO tempera barvice (12 po 7,5 ml), čopiči različnih debelin (ploščati, koničasti), 

voščenke, navadne barvice, flomastri, kolaž papir, lepilo v stiku, lepilni trak, škarje, 

majhen spenjač  

Likovne potrebščine so lahko tudi iz prejšnjih let, a naj bodo dopolnjene.  

OSTALA OPREMA  
šolski copati z belo gumo, bombažna vrečka za copate, športna oprema (kratke hlače, 
bombažna majica, športni copati za telovadbo na zunanjih površinah), zobna ščetka s 
pokrovčkom (če je niso pustili že lani v šoli)  

UČBENIKE si bodo učenci brezplačno izposodili na šoli!   
Zvezki in delovni zvezki naj bodo zaviti in podpisani. Prav tako naj bodo  
podpisane potrebščine. 

 


