
8. razred 

TJA 

L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino, TANGRAM, 2016 

J. Skela: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino, TANGRAM, EAN 9789616239813 

- velik črtani zvezek 

FIZ 

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za fiziko, MODRIJAN, 2012 

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek za 8. razred, PRENOVLJENO s kodo za dostop 
do interaktivnega učbenika, MODRIJAN, 2012, EAN 9789612416348 

- velik zvezek mali karo 

BIO 

B. Urbančič: DOTIK ŽIVLJENJA 8, učbenik za biologijo, ROKUS-KLETT, 2014 

BIO 8 iRokus+, Interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu, ROKUS-KLETT, 2015, 
EAN 3831075927353 

- velik črtani zvezek, 80 listni, trde platnice ( iz 7. razreda!) 

MAT 

SKRIVNOSTI ŠTEVILK IN OBLIK 8, samostojni  delovni zvezek v 5 delih za matematiko, ROKUS-KLETT, 

NOVO 2015, EAN 9789612716394 

- velik zvezek mali karo 
- šestilo, geotrikotnik 

SLO 

P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik in 
književnost, ROKUS-KLETT, 2013,  EAN 9789612712501  

- velik črtani zvezek  

KEM 

T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 8, učbenik za kemijo, ROKUS-KLETT, 2010 

- velik črtani zvezek, 80 listni 
- periodni sistem elementov 

GEO 

E. Baloh et al: GEOGRAFIJA 8, učbenik za geografijo, MKZ, NOVO 2015 

- velik črtani zvezek, vsaj 40 listni 
- ATLAS ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE (MKZ) (iz 7. razreda) 

ZGO 

- velik črtani zvezek, 60 listni 

GUM 

- velik ali mali črtani zvezek (zvezek iz 7. razreda) 



DDE 

- velik črtani zvezek, 60 listni 

LUM 

- blok (5 risalnih listov, 5 šeleshamerjev A3) 
- 3 čopiči (dva srednje debela ploščata, 1 tanjši okrogel) 
- tempere – velike tube (bela, črna, rumena, ultramarin modra, rdeča magenta) 
- velik brezčrtni zvezek + črtalnik (zvezek iz 7. razreda) 
- vileda, lonček, paleta, kuhinjska krpa 
- časopisni papir (star) 
- mehek B svinčnik 
- tuš, dve peresi (tanko, debelo), držalo za pero 

TIT  

- velik brezčrtni zvezek (zvezek iz 7. razreda) 
- črtalnik 
- geotrikotnik 
- šestilo 
- svinčnik HB 

 

Izbirni predmeti: 

Izberete le učbenike in pripomočke za tiste  izbirne predmete, za katere se je odločil vaš otrok!  

NEMŠČINA 

Giorgio Motta: WIR 2, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT 

 

Giorgio Motta: WIR 2, delovni zvezek za nemški  jezik, slovenska izdaja,  ROKUS-KLETT, 2011, 

EAN 9789612714185 (4331) 

- velik črtani zvezek 

FRANCOŠČINA 1 

M. Bosquet et al.:POURQUOI PAS! 1, učbenik  za francoščino, ROKUS-KLETT 

 

 M. Bosquet et al.:POURQUOI PAS! 1, delovni zvezek za francoščino, ROKUS-KLETT 

EAN 9788484435013      

- velik črtani zvezek (lahko zvezek iz 7. razreda) 

ŠPANŠČINA 

 López Barberá et al.: MANANA 1, Libro del alumno, učbenik za španščino, Grupo  ANAYA 

- velik črtani zvezek 
 

 

KUPITI MORATE DELOVNE ZVEZKE IN PRIPOMOČKE. UČBENIKE SI LAHKO IZPOSODITE IZ 
UČBENIŠKEGA SKLADA (tudi za izbirne predmete). 


