
 

 

Datum: 15. 4. 2021 

 

IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN V OSMEM 
RAZREDU ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 
8. RAZRED 

naziv predmet 

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni 
zvezek (2 dela) - izdaja s plusom 2016, založba: ROKUS-
KLETT, EAN: 9789612717124 
 

Slovenščina 

Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, 
delovni zvezek za angleščino, 
slovenska izdaja, novo 2015, založba: ROKUS-KLETT, 
EAN: 3831075927452 

Angleščina 

A. Smrdu: 
SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni 
zvezek, NOVO 
založba: JUTRO, EAN: 9789616746571 
 

Kemija 

M. Svečko: Spoznavam svoje telo 8, delovni zvezek za 
biologijo v 8. razredu OŠ (prenovljeno); DZS, EAN: 
9789610202776  

Biologija 

Fizika 8, iRokus + interaktivni učni komplet nove 
generacije za fiziko v 8. razredu OŠ; Rokus-Klett, 2017; 
EAN: 3831075927377 

Fizika 

Periodni sistem elementov Kemija 

Ročni zemljevid sveta Geografija 

 
OSTALE POTREBŠČINE: 
 

- 1 x zvezek velik, črtasti (SLJ) 

- 1 x zvezek velik, črtasti (DDE) 
- 3 x zvezek velik, črtasti (KEM, BIO, TJA) 
- 1 x zvezek velik, črtasti (ZGO) 
- 1 x zvezek, velik, črtasti, 50 listni (GEO) 
- 1 x zvezek, velik, črtasti (IP TJN) 
- 2 x zvezek velik, 50-listni, mali karo (MAT) 
- 1 x zvezek velik, 50-listni, črtasti (FIZ) 



- 1x mali črtasti zvezek (samo za IP Poskusi v kemiji) 
- 1x mali črtasti zvezek (samo za IP Sodobna priprava hrane) 
- notni zvezek 
- mapa L plastična 
- pole papirja – črtaste – 10 kosov 
- svinčnik HB 
- 1 x H svinčnik, 1 x B svinčnik (TIT) 
- 2 x geotrikotnik 
- šestilo 
- nalivno pero 

 
 
 
Opomba1: Učbenike dobi otrok v šoli preko US.  
 
Opomba2: V primeru izgube ali poškodovanja učbenika se upošteva 10. 
člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov: 
 

(1) Uporabnik je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne 

vrne. 

(2) Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil 

izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati 

nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme 

presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne 

sme presegati ene tretjine cene učbenika. 

(3) Višino odškodnine določi ravnatelj šole na predlog upravljavca sklada. 

 
Opomba3: Ne ovijajte delovnih zvezkov in ne zapisujte vanje imena in priimka 
otroka pred pričetkom pouka. Ob morebitnem napačnem nakupu bo možna 

zamenjava.  

Hvala. 

 

Ravnateljica: Nada Duler, l.r.  

 

 


