
www.os-miren.si               OSNOVNA ŠOLA MIREN 

os-miren@os-miren.si                     Miren 140   5291 Miren     Telefon: (05)330 24 70    Fax: (05)330 24 81 

 

             

 

SEZNAM  ŠOLSKIH POTREBŠČIN, KI JIH STARŠI KUPIJO V 
KNJIGARNI 

Šolsko leto 2021/22 
 

6. RAZRED / Osnovna šola MIREN 

DELOVNI ZVEZKI 

D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 
6, samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 2 delih – 
POSODOBLJEN, Rokus-Klett 

EAN: 9789612711207 

 

T. Hutchinson: PROJECT 1, 4. IZDAJA, delovni zvezek za angleščino, 
MKT   EAN: 9780194765008   

D. Kobal Černe: PRAVA TEHNIKA 6, delovni listi s praktičnim 
gradivom 

EAN: 9789612717148 

 

B. Brezigar: ZNAM ZA VEČ. iAngleščina 6 +, priprava na nacionalno 
preverjanje znanja z dostopom do interaktivne vsebine NOVO 2018, 
založba ROKUS-KLETT 

EAN: 9789612718886 

 

POTREBŠČINE: 
6 x veliki A4 črtni zvezek, (NAR, GUM, GOS, GEO, TJA, SLJ), 
2 x veliki A4 karo zvezek (nizki karo), (MAT) 

3 x veliki A4 brezčrtni zvezek s črtalnikom, (TIT, MAT), 

1 x zvezek s sponkami in črtastimi vložnimi listi ter robom (ZGO) 
Ovitki za zvezke 

Urejena peresnica: nalivno pero, kemični svinčnik 4/1 (moder, rdeč, črn in zelen), 
suhe lesene barvice, flomastri, 1x svinčnik trdote HB, 1x svinčnik trdote 4B, tehnični 
svinčnik, minice za tehnični svinčnik), ravnilo NOMA 5 (velika šablona), komplet ravnil 
(2 trikotnika + geotrikotnik + ravnilo 40 cm), kvalitetne škarje, šestilo, konice za šestilo, 
lepilo v stiku, črn alkoholni flomaster – srednje debeline.  

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 

UČBENIKE si bodo učenci brezplačno izposodili na šoli! 

Zvezki naj bodo zaviti, potrebščine podpisane! 


