
7. RAZRED 2022/23 

DELOVNI ZVEZKI  

SLOVENŠČINA  
N. Cajhen et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7 - izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek za 
slovenščino v 7. razredu (1. in 2. del), Rokus-Klett,; EAN:  9789612716608 

  
 

18,80 €  

ANGLEŠČINA  
Diana Goodey, Noel Goodey, MESSAGES 2 New Edition, delovni zvezek s CD-jem,  
Rokus Klett, EAN: 3831075927469  
Učenci bodo potrebovali tudi delovni zvezek iz 6. razreda Messages 1.  

  
17,10 € 

MATEMATIKA  
L. Željko, A. Verbinc, M. Vatovec, M. Štefančič: MATEMATIKA 7, samostojni delovni zvezek za 
matematiko v 7. razredu, Mladinska knjiga; EAN 1. del  9789610144656 in 2. del 
9789610144663  

  
16,80 €  

GEOGRAFIJA  
Atlas naj bi imeli učenci že iz 6. razreda. 
ATLAS SVETAZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, prenova 2020, Mladinska knjiga EAN 
9789610159292  (če kupujete novega) 
ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, Mladinska knjiga  
EAN 9789610113393;   (starejša izdaja)  

  
 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  
PRAKTIČNO GRADIVO 7, praktično gradivo za tehniko in tehnologijo v 7. razredu osnovne šole, 
IZOTECH ZALOŽBA,  EAN: 3830032570076  

  
11,00 €  

   

OSTALI PRIPOMOČKI  

SLJ  velika mapa na sponke in mali črtasti zvezek  

MAT  Dva zvezka karo (5 mm X 5mm) – format A4, geotrikotnik, šestilo, svinčnik HB, mapa    

TJA   Velik črtan zvezek (lahko iz prejšnjega šolskega leta).  

LUM  Svinčnik B 2, škarje, lepilo, lepilni trak, tempera barve AERO, paleta, lonček, ploščati čopiči 
št.2 (ali 4), 8, 10 (ali 12), stara bombažna krpa za brisanje (velikost kot kuhinjska krpa), PVC 
mapa in 10 brezčrtnih listov A4, linolej plošča za linorez 
( zelena ), nožički za linorez.  
Vse naj bo v škatli, ki jo imajo učenci v garderobni omarici.  
Ostali material : risalni listi, glina, tiskarska barva, karton... nabavi šola in se stroški porazdelijo 
med učence ter se poravna po položnici.  

GUM  Velik črtan zvezek (lahko lanski)   

GEO  Velik črtan zvezek ( lahko lanski).  

ZGO  Velik črtan zvezek (lahko lanski).  

DKE  velik črtan zvezek  

NAR  Velika mapa na sponke iz šestega razreda  

TIT  Velik brezčrtni zvezek,  modelarska žaga ( BAHCO 502) in žagice za les, ravnilo (vsi našteti 
pripomočki iz 6. razreda)  

ŠPO  bela majica s kratkimi rokavi, kratke hlače, športni copati  

DRUGO Šolski copati 
 


