
8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE GRIŽE 

Šolsko leto 2022/23 

 
Predmet Šola – učbeniški sklad  Kupijo starši – 112,20  € 

Slovenščina BERILO 8, DOBER DAN, ŽIVLJENJE, 

berilo za slovenščino v 8. razredu osnovne šole, 
MK, 17,90 € (9788611158983) 

Slovenščina 8, SDZ za slovenščino 1. in 2. 

del, MK – 17,80 €  
(9789610155683 – 1. del, 

 9789610155690 – 2. del) 

Matematika  Skrivnosti  števil in oblik 8, samostojni 

delovni zvezek, Rokus Klett – 22,50 € 

(9789612716394) 

Angleščina  Messages 3 New edition, učbenik za 
angleščino v 8. razredu osnovne šole, Rokus 

Klett – 19 € (9789612716745) 

Geografija  Verdev, H. Raziskujem novi svet 8, 

samostojni DZ, Rokus Klett – 14 € 
(9789612716585) 

Atlas sveta za OŠ in SŠ (od lani) 

Zgodovina Potujem v preteklost 8, učb. Rokus Klett – 

19,50 € (9789612920081) 

 

Državljanska 

in 

domovinska 
vzgoja ter 

etika 

JAZ, MIDVA, MI 8, učbenik za domovinsko in 

državljanko kulturo ter etiko, Rokus-Klett, – 

14,40 € (9789612719326) 

 

 

Fizika FIZIKA+8, učbenik za fiziko v 8. razredu osnovne 

šole Rokus-Klett – 17,50 € (9789612716158) 

Fizika 8, interaktivni  učni komplet nove 

generacije za fiziko v 8. razredu, Rokus Klett 

– 16,90 € (3831075927377) 

Kemija Graunar: Kemija danes 1, učbenik za kemijo v 
8. razredu devetletnega osnovnošolskega 

izobraževanja, DZS  - 17,70 € (9789610206453) 

 

Biologija Človeško telo 8, učbenik – 2019, Rokus-Klett – 

19,50 €, (9789612718657) 

 

Tehnika in 

tehnologija 

S. Fošnarič.: Tehnika in tehnologija 8, učbenik 

za tehniko in tehnologijo v 8. razredu devetletne 
osnovne šole, Izotech 13,50 € (789616740289) 

Moja tehnika 8, delovno gradivo z navodili 

za pouk tehnike in tehnologije za 8.r. – 22 € 
Izotech (9789616740371) 

IZBIRNI 

PREDMET: 

nemščina 

Magnet 2 – učbenik za nemščino v 8. razredu 

Rokus-Klett 19,10 € (9789612711061) 

 

G. Motta: Magnet 2 - delovni zvezek  

Rokus-Klett - 18,20  € (9789612711078)  

1 kom A4 zvezek črtan (lahko od lani),  
 

Izbirni predmet: Likovno snovanje – 3 € (položnica) 
 

Šolske potrebščine: 
 

KEM – periodni sistem,  

 zvezek A4 črtan, mapa za učne liste 

MAT – 1x zvezek A4 nizki karo (60 listni), geo 

trikotnik (trda plastika), kovinsko šestilo, 
kalkulator, selotejp, škarje, lepilo                

BIO – zvezek A4 črtan, mapa za učne liste SLO – 2 x zvezek A4 črtan 

ZGO – zvezek A4 črtan TJA – A4 črtan zvezek, 80 listni, mapa PVC s 
sponko 

GEO – zvezek A4 črtan FIZ – ne potrebujejo zvezka, ker je v kompletu 

DDE – zvezek A4 črtan Nedrseči šolski copati 

 

Učenci morajo imeti VSE učbenike ovite in podpisane. 

Opomba: Po sklepu sveta staršev, 12. 05. 2022, bomo za likovni material dodatno pobirali 12 € na učenca 

(plačilo po položnici). 


