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DELOVNI ZVEZKI 

ŠOLSKO LETO 2019/20 

 
 
 

8. RAZRED 
 
 
 
 

 
Predmet Naslov Avtorji Založba 

SLJ SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8 – izdaja s plusom, 
samostojni delovni zvezek, 2 dela 
9789612717124 

 ROKUS- 
KLETT 

TJA TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino 
9789616239813 

J. Skela TANGRAM 

FIZ FIZIKA 8, vaje in navodila za delo, interni delovni 
zvezek, objavljen na spletni strani šole 28. 8. 2019 

  

GEO RAZISKUJEM NOVI SVET 8, delovni zvezek 
9789612099992 

H. Verdev ROKUS- 
KLETT 

ZGO ZGODOVINA 8, interni delovni zvezek, objavljen na 
spletni strani šole v septembru 

  

TIT TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z 
delovnim gradivom bomo kupili v šoli, starši boste 
stroške poravnali po položnici jeseni. 

 IZOTECH 

mailto:info@os-brezovica.si
mailto:info@os-brezovica.si
mailto:info@pos-notranjegorice.si
mailto:info@pos-notranjegorice.si


 
 
 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 
 
 

Predmet Šolske potrebščine 

SLJ 1 zvezek, veliki – A4, črtasti, z robovi 

MAT 1 zvezek, veliki – A4, nizki karo 
geotrikotnik, šestilo, tehnični svinčnik 

ZGO stari zvezek iz 7. razreda za ZGO (1 zvezek, veliki –A4, črtasti, z robovi), 
1 blokec s samolepilnimi listki 

FIZ 1 zvezek, veliki – A4, nizki karo, 100 listni; tehnični kalkulator, geometrijsko 
orodje, USB ključek; 3 barvice (rdeča, modra, zelena), rdeč in moder kemični 
svinčnik, navaden svinčnik 

TJA 1 zvezek, veliki – A4, črtasti, z robovi 

DDE stari zvezek iz 7. razreda za DDE (1 zvezek, veliki, črtasti, z robovi) 

BIO 1 zvezek, mali – A5, črtasti, z robovi 

KEM 1 zvezek, mali – A5, črtasti, z robovi 

GUM 1 zvezek, mali – A5, črtasti, z robovi 

NI 1 zvezek, veliki – A4, črtasti, z robovi 

TEV 1 zvezek, mali – A5, črtasti, z robovi 

TIT 1 svinčnik HB, 1 svinčnik H, 1 svinčnik B, geotrikotnik – velik, šestilo 
(zvezek iz 7. razreda) 

LUM Barvice, flomastre, svinčnik HB, šilček in radirko imajo učenci sami. 
Za vse razred bomo gradivo za likovno umetnost kupili v šoli, starši 
boste stroške poravnali po položnici jeseni. 

ŠPO kratka športna majica in kratke športne hlače, športni copati za zunaj, 

nedrseči šolski copati ali športni copati za dvorano, mala brisača ali osvežilni 
robčki 

 


