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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠESTI RAZRED 
šolsko leto 2022/2023 

SLOVENSKI JEZIK 
▪ 2 črtasta zvezka (A4)  
▪ mapa z elastiko (A4) 

 
MATEMATIKA 

▪ zvezek veliki karo (A4) 
▪ ravnilo s šablono (30 cm) 
▪ 2 geotrikotnika 
▪ šestilo 

 
DRUŽBOSLOVJE 

▪ zvezek črtasti (A4)  
▪ zemljevid Slovenije 

 
NARAVOSLOVJE 

▪ zvezek črtasti (A4)  
 
GLASBENA VZGOJA                             

▪ zvezek črtasti (A4) 
 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
▪ zvezek črtasti (A4) 
▪ 1 lepilo Mekol (mali) 

 
GOSPODINJSTVO 

▪ vložna mapa 
 
ŠPORTNA VZGOJA  

▪ telovadne hlače in 3 majice 
▪ športni copati (za dvoranski šport) 
▪ brisačka 

 
LIKOVNA VZGOJA 

▪ DAS masa: 1kg bela, 1kg rjava 
▪ Flomaster: črn, vodoodporen, debel z okroglo konico 
▪ Flomaster: črn, vodoodporen, tanek 
▪ 2 lepili UHU – tekoči, v tubi, brez gobice 
▪ 2 ploščata čopiča (debel in tanek) 
▪ 2 veliki beli temperi 
▪ risalni listi (30 kom) 
▪ lepilo Mekol Special (500g)

OSTALE POTREBŠČINE 
▪ šolska torba  
▪ šolski copati in vrečka iz blaga 
▪ 1 mali črtasti zvezek (A5) 
▪ peresnica 
▪ nalivno pero ali roler – moder 
▪ roler - rdeč 

▪ barvice in šilček 
▪ svinčnik (2 kom HB) 
▪ 3 lepila v stiku (ne tekoče!) 
▪ šolske škarje, radirka  
▪ 2x papirnati prtički (100) 
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UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA ŠESTI RAZRED 
šolsko leto 2022/23 

 
 

 

SLOVENŠČINA 
  

I. Ferlinc, N. Modrič 
DOMIŠLJIJSKI SVET MAVRIČNIH BESED, berilo za slovenščino v 6. razredu osnovne šole, 
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, leto 

potrditve:2010 
  

S. Grča Planinšek 
VESOLJE BESED, učbenik za slovenščino za 6. razred osnovne šole, prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO,  
leto potrditve:2013  

GOSPODINJSTVO 
  

B. Kramar 
GOSPODINJSTVO 6, učbenik za gospodinjstvo za 6. razred osnovne šole, prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO 
leto potrditve: 2009  

NARAVOSLOVJE 

  
E. Dolenc 
NARAVOSLOVJE 6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO 
leto potrditve:2011 

 

DRUŽBOSLOVJE 

  
H. Zupančič, A. Vališer 
DRUŽBOSLOVJE 6, učbenik za družboslovje v 6. razredu osnovne šole, prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO 
leto potrditve:2013 

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
  

F. Florjančič 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik za TIT za 6. razred osnovne šole, prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO,  
leto potrditve:2016 

 
 

SLOVENŠČINA 
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S. Grča Planinšek 
VESOLJE BESED, delovni zvezek za slovenščino za 6. razred osnovne šole, prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO,  
leto potrditve:2013 

 

MATEMATIKA 
  

A. Čimžar, M. Krt 
MATEMATIKA 6, delovni zvezek za matematiko za 6. razred osnovne šole, prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO,  
leto potrditve:2013 

 

 
 

 
 

 
UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE UČENCI DOBIJO V ŠOLI. 

 


